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Dados gerais
Nome
Empresarial:

WHIRLPOOL S.A

Última Alteração
do
Nome
Empresarial:

28/04/2006

Nome
Empresarial
Anterior:

Multibrás
S.A.
Eletrodomésticos

Data
De
Constituição:

12/06/1957

C.N.P.J.:

59.105.999/0001-86

Código CVM:

01434-6

Data de Reg.
na CVM:

22/04/1994

Ativo

Data de Início
da Situação do
Registro
na
CVM:

22/04/1994

País de Origem:

Brasil

País em que os
Val.
Mobiliários
estão
Custodiados:

Brasil

Página
do
Emissor na Rede
Mundial
de
Computadores:

www.whirlpool.com.br

Situação
Registro
CVM:

do
na

Tipo de Participante:

Companhia
Aberta

Categoria
de
Registro na CVM:

Categoria A

Data de Registro
Atual Categoria:

na

01/01/2010

Situação Do Emissor:

Fase
Operacional

Data de
Situação:

Espécie de Controle
Acionário:

Estrangeiro
Holding

Data
da
Alteração do
acionário:

Data
Última
Alteração
do
Exercício Social

31/12/2009

Encerramento
Exercício Social:

Setor
Atividade:

de

Descrição
Atividade:

da

Início

da

Ultima
controle

do

22/04/1994

11/08/1997

Dia: 31 Mês:
12

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Fabricação e
compressores

comercialização

Nome do Jornal

de

eletrodomésticos

e

Estado do Jornal

Diário Oficial do Estado

SP

Valor Econômico

SP

Endereço
Logradouro:

Avenida das Nações Unidas, 12995

Complemento:

32º andar

Bairro:

Brooklin Novo

Cep:

04578-000

Pais:

Brasil

UF:

SP

Municipio:

São Paulo

DDD:

11

Telefone:

3787-6102

DDD:

11

FAX:

3787-6484

investidores@whirlpool.com

E-mail:

Valores mobiliários

Mercado

Entidade
Administradora

Início
Relac.

Fim
Relac.

Bolsa

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

26/04/1994

Segmento

Início
Neg.

Tradicional

26/04/1994

Fim
Neg.

Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S. S
Início contratação serviço:

61.366.936/0001-25

15/08/2008

00471-5

Nacional

Fim contratação serviço:

Responsável Técnico
Nome:

Waldyr Pasetto Junior

CPF/CNPJ:

Início:

15/08/2008

Fim:

082.619.888-05

Escriturador de ações
UF

Município

Telefone

SP

Osasco

(11) 3684-9441

Nome:

Banco Bradesco S.A.

CNPJ:

Data Inicial:

13/04/1994

Data Final:

60.746.948/0001-12

Logradouro:

Cidade de Deus, s/nº - Departamento de Ações e Custódia

Complemento: Prédio Amarelo - Sub

Bairro:

Osasco

Município:

Osasco

UF:

SP

País:

Brasil

CEP:

06029-900

DDD:

11

Telefone:

3684-9441

DDD:

11

FAX:

3684-2811

Email:

4010.hamilton@bradesco.com.br

DRI ou pessoa equiparada
Nome

Tipo

Enrico Zito

Diretor de Relações com
Investidores

Nome:

Enrico Zito

C.P.F./C.N.P.J.:

Data Incial:

20/06/2007

Data Final:

Logradouro:

090.356.638-96

Avenida das Nações Unidas, 12995

Complemento: 32º andar

Bairro:

Brooklin Novo

Município:

São Paulo

UF:

SP

País:

Brasil

CEP:

04578-000

DDD:

11

Telefone:

3787-6311

DDD:

11

FAX:

3787-6484

Email:

enrico_zito@whirlpool.com

Departamento de acionistas
Data
Inicial

Contato

Data
Final

Lucianna Costa

Logradouro:

Avenida das Nações Unidas, 12995

Complemento: 32º andar

1.

Bairro:

Brooklin Novo

Município:

São Paulo

UF:

SP

País:

Brasil

CEP:

04578--000

DDD:

11

Telefone:

3787--6270

DDD:

11

FAX:

3787--6565

Email:

investidores@whirlpool.com

Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário

1.1 Declaração e identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo
Cargo do responsável
do formulário
José Aurélio Drummond Júnior/Enrico Diretor
Presidente/Relações
Zito
Investidores
Enrico Zito

com

Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM
nº 480, em especial aos arts. 14 a 19
c. 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

2. Declaração e identificação dos responsáveis
2.1/2.2 Identificação e remuneração dos auditores
61.366.936/000125

Ernest & Young Auditores Independentes
Início
contratação
26/04/1994
serviço:
Descrição
contratado:

00471-5 Nacional

Fim
contratação
serviço:

serviço Auditoria das Demonstrações Financeiras data-base
31.12.2009

Montante total da remuneração
independentes segregado por serviço:

dos

auditores

2.803.791,00

2.3 Outras inf. relev. – Auditores
Anexo inexistente
3. Informações Financeiras Selecionadas
3.1 Informações Financeiras
Última
Informação informação
Exercício social Exercício social Exercício social
financeira
contábil
31/12/2009
31/12/2008
31/12/2007
Consolidado 31/12/2010
Real/Unidade
Real/Unidade
Real/Unidade
Real/Unidade
Patrimônio
Líquido

-

1.642.520,00

1.572.388,00

1.776.094,00

Ativo Total

-

4.316.739,00

3.846.045,00

3.836.611,00

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

-

6.674.652,00

5.924.437,00

5.499.064,00

Resultado
Bruto

-

1.909.205,00

1.855.442,00

1.559.516,00

Resultado
Líquido

-

363.205,00

662.823,00

532.062,00

Número de
Ações, Ex- Tesouraria

1.502.786.006,00 1.502.786.006,00 1.502.786.006,00

Valor
Patrimonial
de
Ação (Reais
Unidade)

1,09

1,05

1,18

Resultado
Líquido por Ação

0,24

0,44

0,35

3.2 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou
deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes
de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e
imposto de renda), o emissor deve: (a) informar o valor das medições não contábeis;
(b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações
financeiras auditadas; (c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é
mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do
resultado de suas operações.
Não divulgamos medições não contábeis no último exercício social
3.3 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações
financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente
Não há eventos subseqüentes às últimas demonstrações financeiras de encerramento de
exercício social que as altere substancialmente.
3.4 Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais,
indicando: (a) regras sobre retenção de lucros; (b) regras 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.

Nos três últimos exercícios sociais, a Companhia distribuiu mais do que 25% do lucro
líquido como dividendos e juros sobre capital próprio, e destinou o remanescente para as
Reservas Legal e de Lucros.
O Estatuto Social da Companhia, alterado em 29 de abril de 2009, prevê que: o lucro
líquido remanescente do exercício poderá ser alocado à Reserva Estatuária, denominada
Reserva de Investimentos com a finalidade de assegurar a manutenção e o
desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, realizar
investimentos em ativo permanente e assegurar a manutenção do capital circulante.
Poderá ser destinado a esta Reserva de Investimentos o montante que não ultrapasse 70%
(setenta por cento) do lucro líquido do exercício, até atingir o limite máximo do capital
social da Companhia.
Em 25 de abril de 2008, na Assembléia Geral Ordinária, deliberou-se que o saldo do
lucro remanescente do exercício social de 2007, após a destinação para a reserva legal e
pagamento dos dividendos, foi destinado para a conta contábil de “Retenção de Lucros”.
Nas Assembléias Gerais Ordinárias realizadas, em 29 de abril de 2009, referente ao
exercício de 2008; e em 27 de abril de 2010, referente ao exercício de 2009; o saldo do
lucro remanescente após a destinação para a reserva legal e pagamento dos dividendos,
foi integralmente destinado para a Reserva de Investimentos acima mencionada.
Os dividendos e juros sobre capital próprio foram distribuídos, nos últimos três
exercícios, pelo Conselho de Administração, conforme datas referenciadas no item 3.5.
Não há restrições á distribuição de dividendos impostas à Companhia, por legislação,
contratos ou decisões judiciais.

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
Exercício social
01/01/2009 até 31/12/2009
Dividendo Distribuído
Lucro líquido ajustado
344.931,00 em relação ao lucro 32,660000
(Unidade)
líquido ajustado
Taxa de retorno em
Dividendo distribuído
112.666,00
relação ao patrimônio 22,110000
total (Unidade)
líquido do emissor

Lucro líquido
(Unidade)

Espécie
Ação

retido

Classe
Ação

232.265,00

Data aprovação
retenção

Dividendo
Distribuído

da

27/04/2010

Montante
(Unidade)

Pagamento
Dividendo

Ordinária

Juros
Sobre
43.823,00
Capital Próprio

07/12/2009

Ordinária

Dividendo
Obrigatório

30.964,00

07/12/2009

Preferencial

Juros
Sobre
22.187,00
Capital Próprio

07/12/2009

Preferencial

Dividendo
Obrigatório

07/12/2009

15.692,00

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta
de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores:
Ano
2007
2007
2008
2009

Empresa
Whirlpool
Whirlpool
Whirlpool
Whirlpool

Conta
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
Lucros Acumulados
Reservas de Lucros

Total (R$)
613.707.000,00
78.712.000,00
668.688.000,00
305.539.000,00

3.7 Nível de endividamento
Exercício Social
01/01/2009 até 31/12/2009
Montante total da dívida, 116.359,00
(Real)
de qualquer natureza

Índice
endividamento

de

7,100000

Índice de Endividamento

Tipo de índice

3.8 Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento
Exercício social
Exercício Social 2009

Tipo

Três
a
Inferior a Um a três
cinco
um ano anos
anos
(Unidade) (Unidade)
(Unidade)

Superior
a
cinco Total
anos
(Unidade)
(Unidade)

Garantia Real

7.650,00

0,00

0,00

0,00

7.650,00

Garantia
Flutuante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101,00

0,00

0,00

0,00

7.751,00

Quirografárias 101,00
Total (Real)

7.751,00

3.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens
acima.
4. Fatores de Risco

4.1 Fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial,
aqueles relacionados:
Ao mercado

Mudanças nas condições econômicas podem afetar adversamente a demanda por
nossos produtos.
Uma série de fatores econômicos, incluindo mas não limitado a, o produto interno bruto, a
disponibilidade de crédito ao consumo, as taxas de juros, confiança do consumidor e os
níveis de endividamento, as tendências de varejo, crescimento de imóveis, e as taxas de
câmbio de moeda estrangeira, geralmente afetam a demanda por nossos produtos. Taxas de
desemprego e custos mais elevados de combustível e outros custos energéticos, bem como
taxas de imposto mais elevadas podem prejudicar a demanda. O declínio na atividade
econômica de mercados em que operamos pode afetar adversamente nossa condição
financeira e resultados das operações.
A crise financeira global poderia afetar adversamente nossos negócios e desempenho
financeiro.
A crise financeira agravou mercados de crédito e reduziu os níveis de liquidez. Menor
disponibilidade de crédito pode aumentar os custos dos empréstimos. Nossos fornecedores
ou nossos clientes podem ser incapazes de obter financiamento para aquisição de produtos e
satisfazer suas obrigações de fornecimento e de pagamento para nós. A ocorrência de algum
ou todos estes acontecimentos podem afetar adversamente as nossas operações, os lucros,
fluxos de caixa e / ou situação financeira.
a. À companhia
A capacidade de efetivamente executar e gerenciar os nossos objetivos de negócio.
A natureza altamente competitiva da nossa indústria requer que efetivamente possamos
executar e gerir o nosso negócio. A eventual incapacidade de controlar eficazmente os
custos e melhorias de produtividade pode afetar os nossos lucros. Além disso, a eventual
incapacidade de fornecer alta qualidade e produtos inovadores poderia afetar adversamente
nossa capacidade de manter ou aumentar nossas vendas e nossas receitas e resultados
financeiros em geral. Além disso, nosso sucesso depende de antecipar mudanças nas
preferências dos clientes e em desenvolver novos produtos e executar lançamentos de
sucesso em resposta a tais mudanças. Nossos resultados futuros e nossa capacidade de
manter ou melhorar nossa posição competitiva depende da nossa capacidade de avaliar a
direção de nossos principais mercados e sobre a nossa capacidade, em tempo oportuno,
identificar, desenvolver, fabricar, comercializar e vender produtos novos e adequados a estes
mercados em mudança.
Nossos direitos de propriedade intelectual são valiosos, e qualquer incapacidade de
protegê-los poderia reduzir o valor dos nossos produtos, serviços e marcas.
Nós consideramos que os nossos direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes,
marcas, know-how, segredos comerciais e acordos de licenciamento, são um aspecto
importante e valioso do nosso negócio. A nossa incapacidade de obter ou proteger
adequadamente nossas marcas, produtos ou novas funcionalidades de nossos produtos e
processos pode diminuir a nossa competitividade.
Nossa capacidade de atrair, desenvolver e reter funcionários talentosos é crucial para o
resultado de nossas operações e seu crescimento futuro.

Nós dependemos dos serviços e do desempenho de nossos principais executivos, quadros
superiores e pessoal qualificado, em especial os nossos profissionais com experiência em
nossos negócios e operações. Nós não podemos ter certeza de que nenhum desses indivíduos
permanecerá na organização. Uma incapacidade de contratar, desenvolver e reter um
número suficiente de funcionários qualificados pode prejudicar nosso negócio, por exemplo,
atrasando a nossa capacidade de levar novos produtos ao mercado ou impedindo o sucesso
de nossas operações.
Resultados desfavoráveis de processos legais podem afetar negativamente os nossos
negócios e desempenho financeiro.
Em decorrência natural de nossas atividades, estamos sujeitos a uma variedade de
obrigações legais e regulatórias, que inclui, entre outros, o direito do consumidor relativo
aos defeitos do produto, os direitos de propriedade intelectual, as obrigações tributárias, as
questões ambientais, e as questões comerciais e de conformidade com as leis de defesa da
concorrência, cujas violações podem implicar em sanções civis ou penais.
Estimamos contingências passivas e estabelecemos reservas, como exigido pelos princípios
contábeis geralmente aceitos, com base na nossa avaliação de contingências em que a
responsabilidade é considerada provável e razoavelmente estimável, em função dos fatos e
circunstâncias conhecidas por nós em um determinado ponto no tempo.
Desenvolvimentos subsequentes no processo judicial podem afetar a nossa avaliação e as
estimativas da contingência registrada e poderia resultar em um efeito adverso em nossos
resultados de operações durante o período em que a responsabilidade seria reconhecida, ou
em nossos fluxos de caixa para o período em que os montantes seriam pagos.
A deterioração das relações de trabalho pode afetar negativamente o nosso negócio.
Podemos estar sujeitos a interrupções de trabalho, o que poderia ter um efeito material
adverso sobre nossos negócios, condição financeira ou nos resultados das operações. Além
disso, não podemos ter certeza de que seremos capazes de renovar os acordos de negociação
coletiva nas mesmas condições, ou em condições similares, o que também pode ter um
efeito material adverso sobre nossos negócios, condição financeira ou nos resultados das
operações.
Responsabilidade do produto e custos de retirada de produtos pode afetar
negativamente nossos negócios e desempenho financeiro.
Estamos sujeitos ao risco de exposição à responsabilidade sobre produto e requisição de
recalls se algum dos nossos produtos for apontado como causador de danos a pessoas ou à
propriedade. No caso de algum dos nossos produtos comprovadamente apresentar defeito,
talvez seja necessário executar um recall e / ou redesenhar tal produto. Além disso, qualquer
reclamação ou retirada do produto que resulte em publicidade negativa pode afetar
negativamente nossos negócios, condição financeira ou resultados das operações. Nós
mantemos um seguro de responsabilidade do produto, porém qualquer ação de recall que
eventualmente seja requerida poderia ter um impacto significativo sobre nossa situação
financeira, resultados operacionais e / ou fluxos de caixa.
Riscos de estoques e outras classes de ativos.
Nós registramos baixas de estoque para produtos e estoques de componentes que se tornam

obsoletos. Nós igualmente revemos nossos ativos de longa duração sempre que eventos ou
circunstâncias indicam que a quantia escriturada de um ativo pode não ser recuperável. Se
julgarmos que tais circunstâncias ocorreram, nós registramos um “write-down” igual ao
montante em que o valor contábil dos ativos exceder seu valor justo de mercado.
Constituímos provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos quando
consideradas necessárias pela Administração. Apesar de acreditarmos que o nosso
inventário e as disposições de outros ativos relacionados são atualmente suficientes,
nenhuma garantia pode ser dada de que, dado o ritmo imprevisível da obsolescência dos
produtos, não vamos incorrer em estoque de ativos complementares ou encargos
relacionados. Essas taxas poderão afetar nossa situação financeira e resultados operacionais.
Podemos estar sujeitos a falhas nos sistemas de tecnologia da informação, interrupções
e falhas na rede de segurança de dados, que podem afetar substancialmente as nossas
operações, condição financeira e resultados operacionais.
Nós dependemos da tecnologia da informação e de serviços terceirizados em nossas
operações e interação com os nossos clientes, bem como para manter a precisão e a
eficiência financeira. Eventuais falhas do sistema de tecnologia da informação podem afetar
nossas operações, condição financeira e resultados operacionais.
b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Os interesses de nosso Acionista Controlador podem ser conflitantes com os interesses
dos acionistas minoritários
Nosso Acionista Controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a totalidade dos
membros de nosso Conselho de Administração e determinar o resultado de deliberações que
exijam aprovação de acionistas, inclusive em operações com partes relacionadas,
reorganizações societárias, alienações de ativos, parcerias e a época do pagamento de
quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de pagamento do dividendo
obrigatório, impostas pela Lei das Sociedades por Ações. Nosso Acionista Controlador
poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos, parcerias, buscar
financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com os interesses dos
acionistas minoritários.
c. A seus acionistas
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações
pelo preço e ocasião que desejam.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e
mais concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores
mobiliários mundiais. Não podemos assegurar o grau de liquidez de nossas Ações, o que
poderá limitar consideravelmente a capacidade do adquirente de nossas Ações de vendê-las
pelo preço e na ocasião desejados.

d. A suas controladas e coligadas
Os riscos relacionados às controladas e coligadas são os mesmos relacionados à Companhia.
e. A seus fornecedores
Flutuações e volatilidade dos custos de matérias-primas e componentes comprados
podem afetar adversamente os nossos lucros.
As matérias-primas utilizadas para produzir e fabricar nossos produtos são commodities
como aço, resinas plásticas e metais, como alumínio, cobre, zinco e níquel. Em uma base
global e regional, as fontes e os preços dos materiais e componentes são sensíveis a
flutuações de preços devido à oferta / demanda, tendências, custos de transporte,
regulamentação governamental e tarifas, mudanças nas taxas de câmbio, controles de
preços, o clima econômico, e outras circunstâncias imprevistas. Para se proteger da
exposição de variação nos preços de commodities, a Companhia adota a estratégia de
cobertura de “hedge”. Aumentos significativos nestes e outros custos podem afetar
materialmente nossos lucros.
A capacidade dos fornecedores para entregar peças, componentes e equipamentos
para fabricação de nossos produtos, incluindo a nossa capacidade de produção sem
interrupção, poderia afetar o nosso desempenho empresarial.
Usamos uma ampla gama de materiais e componentes na fabricação de nossos produtos e
utilizamos inúmeros fornecedores para fornecer materiais e componentes. Como geralmente
não temos acordos de abastecimento garantido com os nossos fornecedores, e algumas
peças-chave podem ser fornecidas por um único fornecedor ou um grupo limitado de
fornecedores, estamos sujeitos a riscos de fornecimento e preços. Nossas operações e as
operações nas instalações dos fornecedores estão sujeitas à ruptura por uma variedade de
razões, incluindo mas não limitado a, interrupções do trabalho, incêndios, inundações ou
outros. Qualquer interrupção significativa poderia impactar negativamente nossa receita e
lucratividade.
f. A seus clientes
A perda ou diminuição substancial nas vendas de alguns de nossos principais clientes
comerciais pode afetar adversamente nossa performance financeira.
Nós vendemos para uma base de clientes sofisticada, composta de grandes clientes
comerciais, que têm influência significativa sobre os compradores bem como sobre os
fornecedores. A maioria dos nossos produtos não é vendida através de contratos de longo
prazo, possibilitando variações e negociações de volumes pelos clientes com os
fornecedores. A recente concentração de importantes redes varejistas pode representar uma
tentativa de melhorar a sua rentabilidade por diversos meios, incluindo uma maior
eficiência, redução de preços e aumento dos programas de promoção. Se não formos
capazes de satisfazer as suas necessidades, o nosso crescimento de volume e resultados
financeiros podem ser afetados negativamente. A perda ou a redução substancial no volume
de vendas dos principais grupos de compra, pode afetar adversamente nossa performance
financeira.

g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue
Enfrentamos uma intensa concorrência.
Operamos em um ambiente empresarial altamente competitivo e enfrentamos forte
concorrência de um número crescente de companhias. Vários desses concorrentes são
empresas bem estabelecidas com um compromisso para o sucesso no mercado global. A
concorrência no mercado global é baseada em uma série de fatores, incluindo performance,
inovação, design e funcionalidades do produto, eficiência energética, qualidade, custo, preço
de venda, distribuição e incentivos financeiros, como a publicidade cooperativa, comarketing, campanhas de incentivos à força de vendas, entre outros. A capacidade de
competir com sucesso num ambiente altamente competitivo é fundamental para o
desempenho do nosso negócio.
h. À regulação dos setores em que o emissor atue
Mudanças no ambiente legal e regulatório pode limitar as nossas atividades, aumentar
nossos custos operacionais, reduzir a demanda por nossos produtos ou resultar em
processos judiciais.
A conduta de nosso negócio está sujeita a várias leis e regulamentação dos governos federal,
estadual e municipal, bem como a leis estrangeiras, impactando nossa produção,
distribuição, venda, publicidade, segurança, transporte e utilização de muitos dos nossos
produtos. Além disso, nós incorremos em investimentos e outras despesas para cumprir
diversas leis e regulamentos aplicáveis, especialmente relacionadas com a proteção
ambiental, de saúde e segurança. Mudanças nas leis, regulamentos ou políticas
governamentais, e as interpretações relacionadas, podem alterar o ambiente em que fazemos
negócios e, portanto, os nossos resultados.
i. Aos países estrangeiros em que o emissor atue
Flutuações nas taxas de câmbio podem afetar o nosso desempenho financeiro.
Partes importantes da nossa geração de receitas e despesas são feitas em outras moedas que
não o Real. Mudanças nas taxas de câmbio das moedas funcionais das operações
estrangeiras afetam o valor da nossa receita e lucro em Reais. A volatilidade recente nos
mercados cambiais aumentou nosso risco. Usamos hedge cambial para gerir as nossas
exposições de transação em moeda estrangeira. Nós não podemos eliminar completamente a
nossa exposição a flutuações de moeda estrangeira, o que pode afetar adversamente nossa
performance financeira. Além disso, como nossos resultados financeiros consolidados são
apresentados em Reais, a tradução dos resultados gerados em outras moedas para o Real
pode resultar em um aumento ou diminuição na quantidade das vendas ou lucros.

Riscos associados com nossas operações internacionais podem diminuir nossas receitas e
aumentar os nossos custos. Esperamos que as vendas internacionais continuem a representar
uma parte significativa das nossas vendas líquidas no futuro. Assim, enfrentamos inúmeros
riscos associados com a realização de operações internacionais, que podem afetar

negativamente o nosso desempenho financeiro. Estes riscos incluem o seguinte: • mudanças
nos requisitos regulamentares do país estrangeiro; • Restrições à Importação/exportação e
disponibilidade de licenças necessárias para importação / exportação; • Imposição de tarifas
externas e outras barreiras comerciais; • instabilidade política, jurídica e econômica; •
flutuações cambiais; • mudanças nas regras fiscais, regulação e outros requisitos dos países
estrangeiros; • inflação; • greves e interrupções na entrega de produtos importados e
exportados; • controles de preços pelo governo; • condições de pagamento estendido e da
incapacidade para recolher as contas a receber e • a incapacidade para repatriar dinheiro.
4.2 Eventuais expectativas da Companhia de redução ou aumento na exposição a riscos
relevantes acima mencionados
A Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposta e que
possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados das suas operações de forma
adversa. Estamos constantemente monitorando mudanças no cenário macro-econômico e
setorial que possam influenciar nossas atividades, através de acompanhamento dos
principais indicadores de performance.
Atualmente, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução dos riscos além dos
descritos no item “4.1”.
4.3 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou
suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e
outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do
emissor ou de suas controladas, indicando:
a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos
f. principais fatos
g. se a chance de perda é:
(i.) provável
(ii.) possível
(iii.) remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo
i. valor provisionado, se houver provisão
Processos Cíveis e Ambientais – vide formulário anexo I abaixo
Processos Tributários - vide formulário anexo II
4.4 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias
sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou
investidores do emissor ou de suas controladas, informando:
a. juízo
b. instância

c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos envolvidos
f. principais fatos
g. se a chance de perda é:
(i.) provável
(ii.) possível
(iii.) remota
h. análise do impacto em caso de perda do processo
i. valor provisionado, se houver provisão
Processos Cíveis e Ambientais – Não Aplicável
Processos Tributários – Não Aplicável.
4.5 Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas
sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o
impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos.
Processos Cíveis e Ambientais – Não Aplicável
Processos Tributários – Não Aplicável.
4.6 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou
conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e
que em conjunto sejam relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e indicando:
a. valores envolvidos
b. valor provisionado, se houver
c. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência
Processos Cíveis e Ambientais – Não Aplicável
Processos Tributários – Não Aplicável.
4.7 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
Não há
4.8 Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país
no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do
país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
c. hipóteses de cancelamento de registro
d. outras questões do interesse dos investidores
Não aplicável

5. Riscos de Mercado
5.1 Descrever, quantitativamente e qualitativamente, os principais riscos de mercado a
que o emissor está exposto, inclusive em relação à riscos cambiais e taxas de juros
A Companhia está exposta a flutuações de taxas de câmbio e de preços de commodities que
podem afetar o resultado operacional e financeiro. A Administração da Companhia tem a
responsabilidade de medir, monitorar e mitigar os riscos financeiros adversos decorrentes
dessas exposições. Portanto, são utilizados instrumentos financeiros derivativos com
objetivo de gerenciar o risco e proteger o fluxo de caixa e os ativos e passivos da
Companhia, da volatilidade de preços de commodities e de variações cambiais.
5.2 Descrever a política de gerenciamento de riscos de mercado adotada pelo emissor,
seus objetivos, estratégias e instrumentos, indicando:
a. riscos para os quais se busca proteção
b. estratégia de proteção patrimonial (hedge)
c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
e. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
f. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos
g. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada
A Companhia possui uma política global sobre operações com derivativos determinada por
sua Controladora, a qual requer aprovação da Diretoria da Controladora para contratação
destas operações. A política proíbe negociação especulativa e determina a diversificação de
contrapartes que possuem elevado grau de investimento. Consequentemente, a Companhia
somente realiza operações de derivativos com bancos de primeira linha no exterior e no
Brasil.
A contratação de operações com derivativos é previamente autorizada pelo Conselho de
Administração ou pela Diretoria da Companhia, conforme alçadas previstas no Estatuto.
Ainda de acordo com a política da Companhia, todas as operações envolvendo derivativos
devem estar dentro de um limite de exposição liquida baseada em projeções futuras de
exportação e importação da Companhia e da posição atual de Balanço (Contas a Receber e a
Pagar).
A Companhia possui área específica e dedicada para, diariamente, monitorar e avaliar a
exposição consolidada de forma a acompanhar os resultados financeiros e o impacto no
fluxo de caixa, bem como para garantir que os objetivos traçados inicialmente sejam
atingidos. O resultado das operações de derivativos são apresentados a Diretoria
mensalmente através de relatórios.
A Companhia classifica os riscos de mercado conforme segue:

a) Exposição a riscos cambiais
Para proteger-se do risco da variação cambial, associado aos contratos assumidos, remessas
e recebimentos futuros, a companhia utiliza: ACE (Antecipações Cambiais de Exportações)
e Contrato Futuro de Moeda NDF (Non Deliverable Forward Asiáticos e Plain Vanilla),
descritos a seguir:
NDF´s Asiáticos, modalidade na qual a liquidação é feita através da diferença entre a média
da taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central (PTAX) de determinado período e a taxa
contratada (forward), são utilizados para mitigar volatilidade das flutuações de taxas de
câmbio sobre exposição liquida.
NDF´s Plain Vanilla, modalidade na qual a liquidação é feita através da diferença entre a
taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central (PTAX) de determinada data específica e a
taxa contratada (forward), são utilizados para mitigar volatilidade das flutuações de taxas de
câmbio sobre os eventos específicos de uma data determinada.
Tanto NDF´s Asiáticos quanto NDF´s Plain Vanilla são modalidades de contratos que não
exigem garantias a serem depositadas.
Os seguintes tipos de Hedge são utilizados pela Companhia conforme Política Global.
Hedge de balanço
Exposições líquidas de Ativos e Passivos em moeda estrangeira apresentadas na posição de
balanço são cobertas por operações de hedge que são reavaliadas e ajustadas mensalmente,
nomeados hedge de balanço.
Os ajustes positivos e negativos decorrentes destes contratos de hedge são reconhecidos
mensalmente no resultado como receita ou despesa financeira.
Vale ressaltar que o objetivo do uso destes contratos é neutralizar o efeito de flutuações
cambiais onde o ajuste negativo ou positivo do contrato de hedge é compensado pelo ganho
ou perda cambial dos ativos e passivos líquidos.
Hedge de fluxo de caixa
A exposição de fluxo de caixa futuro é coberta mensalmente de acordo com a política
estabelecida que vincula a cobertura de hedge ao prazo negociado conforme segue:
próximos 6 meses: entre 50% a 80% de cobertura, entre 7 a 12 meses: entre 50% a 60% de
cobertura, e entre 12 a 15 meses: entre 10% a 40% de cobertura. Estes hedges são nomeados
hedge de fluxo de caixa.
É importante ressaltar que a Companhia adota um intervalo de cobertura nunca superior a
80% para absorver eventuais oscilações de demanda de mercado evitando qualquer posição
“overhedged” e especulativa. O reconhecimento do ajuste de hedge no resultado está

atrelado ao momento em que o item protegido (volume liquido resultante da exportação e
importação) afete a demonstração de resultado.
O objetivo da contratação desses instrumentos é garantir os compromissos com acionistas
evitando variações significativas.
b) Exposição a riscos de commodities
A Companhia está exposta à variação de preços de commodities, apresentando volume
significativo em cobre e alumínio, para os quais utiliza contratos de Termo de Mercadorias
(Asiático) para se proteger das variações de preços. Os riscos advêm de compromissos
assumidos das operações com derivativos sobre compras projetadas dessas commodities que
não estão fixadas diretamente com fornecedores.
A liquidação de Termo de Mercadorias “Asiático” se dá pela diferença entre a média
ponderada aritmética dos preços das commodities divulgados pela London Metal Exchange
(LME) de um período determinado e a taxa contratada. No vencimento, este preço médio
das commodities é comparado com a paridade contratada e a diferença é acertada entre as
partes.
Os contratos de Termo não exigem garantias a serem depositadas.
Para proteger-se da exposição de variação nos preços de commodities, a Companhia adota a
seguinte estratégia: cobertura de hedge para os próximos três anos. Contudo, vale ressaltar
que a política estabelecida para este período varia de acordo com o prazo negociado
conforme segue: próximos 9 meses: entre 50% a 80% de cobertura, entre 10 a 12 meses:
entre 40% a 60% de cobertura, entre 13 a 15 meses: entre 20% a 40% de cobertura e, entre
15 a 36 meses: entre 0% a 40% de cobertura.
A Companhia adota um intervalo de cobertura nunca superior a 80% para absorver
eventuais oscilações de demanda de mercado evitando qualquer posição overhedged e
especulativa.
O objetivo da contratação desses contratos é garantir os compromissos com acionistas
evitando variações significativas.
Para os contratos em aberto, tanto câmbio quanto commodities, a Companhia considera o
cálculo do valor justo (MTM, mark-to-market) destas operações e disponibiliza o resultado
em contas do balanço patrimonial: hedge ativo, hedge passivo e AAP – Ajuste de Avaliação
Patrimonial.
A Companhia adota para cálculo do valor justo a curva futura de mercado publicada pela
Reuters no último dia útil de cada mês, re-valorizando mensalmente todas as operações em
aberto. O cálculo considera o valor futuro de cada operação trazido a valor presente
considerando a taxa de juros de mercado para cada prazo negociado.

A Companhia não tem intenção de liquidar tais contratos antes do prazo de vencimento e
nenhuma garantia foi oferecida a contraparte.
5.3 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas
nos principais riscos de mercado a que o emissor está exposto ou na política de
gerenciamento de riscos adotada
Não houve alterações significativas nos principais riscos de mercado
5.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgas nos itens acima.
6. Histórico do Emissor
6.1/6.2/6.4 Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM
Data de constituição do
emissor:

12/06/1957

Forma de constituição
do emissor:

Sociedade Anônima

Prazo de duração:

Prazo
de
Duração
Indeterminado

País
constituição:

de

Data de registro
CVM:

Brasil

22/04/1994

6.3 Breve Histórico do emissor:
A Multibrás S.A. Indústria de Aparelhos Domésticos foi constituída em São Paulo, no ano
de 1957. A Multibrás comercializava os produtos com a marca Brastemp e devido à grande
aceitação e expansão da marca, decidiu-se em 1972 mudar o nome de Multibrás S.A.
Indústria de Aparelhos Domésticos para Brastemp S.A. Aparelhos Domésticos e
Comerciais.
No ano de 1976, a empresa adquiriu importante participação acionária na Consul S.A,
empresa concorrente, fabricante de refrigeradores, situada em Joinville – SC e
conseqüentemente passou a participar da Empresa Brasileira de Compressores S.A. –
EMBRACO, produtora de compressores, importante componente na fabricação de
refrigeradores, empresa afiliada à Consul S.A.
No ano de 1984, a Brastemp adquiriu 100% (cem por cento) do controle acionário da Semer

S.A., uma importante produtora de fogões populares, situada na cidade de São Paulo,
alienando 15% (quinze por cento) para Consul S.A. no ano de 1991.
Em 1990, a Brastemp inaugurou a unidade produtora de lavadoras na cidade de Rio Claro e
no ano de 1992 concluiu a constituição da Brastemp da Amazônia para a produção de fornos
de microondas, em conjunto com a Consul S.A. e a Multibrás da Amazônia S.A.
Em abril de 1994, a Brastemp S.A. tornou-se uma companhia de capital aberto e alterou a
sua razão social para Multibrás S.A. Eletrodomésticos e a incorporou as empresas Consul
S.A. e Semer S.A., tornando-se a maior empresa de eletrodomésticos da América Latina.
Em 1997, a Whirlpool Corporation adquiriu o controle acionário da Multibrás e a Multibrás
passou, então, a gerir as operações de manufatura e comercialização de produtos da linha
branca para a América Latina.
No mesmo ano de 1997, a Multibrás Eletrodomésticos assumiu o controle acionário total da
Whirlpool Argentina S.A. até então detido pela Brasmotor S.A. e Whirlpool Corporation.
Essa medida objetivou o fortalecimento das operações em toda região, especialmente no
cone sul.
Em maio de 1998, a Multibrás adquiriu as operações de linha branca da Philips chilena e
passou a denominar-se Whirlpool Chile Ltda. consolidando sua presença na região da
América Latina.
Em janeiro de 2000, a Whirlpool Corporation, por meio de oferta pública, adquiriu a quase
totalidade das ações da Multibrás, passando a deter cerca de 98% (noventa e oito por cento)
de seu capital total.
No ano de 2006, em Assembléia Geral Extraordinária, foi aprovada pelos acionistas da
Companhia a incorporação da Empresa Brasileira de Compressores S.A. – EMBRACO,
bem como a mudança da denominação social da Companhia para Whirlpool S. A.
6.5 Descrever os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões,
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e
alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado o emissor ou qualquer de
suas controladas ou coligadas, indicando:
a. evento
b. principais condições do negócio
c. sociedades envolvidas
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a
participação do controlador, de acionistas com mais de 5% do capital social e dos
administradores do emissor
e. quadro societário antes e depois da operação

Transferência do controle da Embraco Europe S.r.l para
Whirlpool do Brasil Ltda.
Principais Condições do A Whirlpool S.A. detinha 99,99% na Embraco Europe
S.r.l.
Negócio
Em 27.04.2007, o Conselho de Administração da
Whirlpool S.A. decidiu vender a totalidade da participação
da empresa na Embraco Europe S.r.l para a Whirlpool do
Brasil Ltda, empresa do mesmo grupo, pelo valor total de
R$ 286.522.630,66.
Whirlpool S.A. e Whirlpool do Brasil Ltda.
Sociedades envolvidas
Efeitos Resultantes da Não houve efeitos no quadro acionário do emissor.
Operação no Quadro
Acionário, especialmente,
sobre a Participação do
Controlador, de Acionista
com mais de 5% do
Capital Social e dos
Administradores
do
Emissor
Quadro societário antes e Antes da operação, a Whirlpool S.A. detinha 100% das
ações representativas do capital social da empresa
depois da operação
Embraco Europe S.r.l.
Após a operação a Whirlpool do Brasil Ltda. detém 100%
das ações.
Evento

6.6 Pedidos de falência fundados em valor relevante e pedidos de recuperação judicial
ou extrajudicial:
Não há.
6.7 Outras informações relevantes:
Não há.
7. Atividades do Emissor
7.1 Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas
controladas
A Companhia tem por objeto: a indústria, o comércio, a importação, a exportação, a
consignação, a locação e a representação de produtos metalúrgicos, químicos, saneantes
domissanitários, elétricos, eletrônicos, gabinetes modulados, combinados multifuncionais,
artigos, utensílios, recipientes e acessórios para casa ou cozinha e, especialmente, máquinas
e aparelhos de todos os tipos para uso doméstico e comercial, próprios ou de terceiros, tais
como, mas não limitados a: I- refrigeradores, congeladores, refrigeradores-congeladores,

aparelhos de ar condicionado, fabricadores de gelo, fogões, lavadoras de pratos, trituradores
de lixo, compactadores de lixo, aspiradores de pó, lavadoras, secadoras de roupas e fornos
de micro-ondas; e II- máquinas, equipamentos, ferramentas, componentes, peças, matériasprimas e insumos relacionados a tais produtos; (b) a prestação dos seguintes serviços, direta
ou indiretamente: I - instalação, manutenção, assistência técnica, desenvolvimento, projetos,
conservação e reparos de, incluindo mas não limitado a, produtos e peças elétricas,
eletrônicas, hidráulicas, metalúrgicas, químicas e de ferro, pintura e construção em geral e
consultoria orçamentária acerca de tais serviços, bem como o fornecimento de recursos
materiais e humanos para a prestação de serviços em geral, inclusive a prestação de serviços
auxiliares às áreas de segurança, saúde, lazer, do cotidiano e do bem estar das pessoas e da
família; e II- fornecimento de informações digitalizadas na forma de dados, texto, áudio e
vídeo, para distribuição; administração de bancos e dados, próprios ou de terceiros;
comercialização e veiculação de publicidade; intermediação no comércio de produtos e
serviços, bem como a comercialização de assinaturas por meio eletrônico, todos por meio de
redes de computadores on line e outros meios de comunicação on line, todo e qualquer
relacionamento com o usuário final decorrente das atividades da Companhia; (c) a indústria,
o comércio, a importação, a exportação, a distribuição, a consignação e a representação
comercial de: I - compressores herméticos para refrigeração; II - motores elétricos; e III máquinas, equipamentos, ferramentas, componentes, fundidos, peças, matérias-primas e
insumos; (d) a prestação de serviços, manutenção, instalação, assistência técnica, avaliação
técnica, desenvolvimento, projetos, consultoria, fornecimento de recursos materiais e
humanos; (e) o comércio, a importação, a exportação, a distribuição, a consignação e a
representação comercial de produtos acabados, máquinas e equipamentos, ferramentas,
componentes eletrônicos para soluções de refrigeração, sistema de refrigeração, peças,
fundidos, matérias-primas e insumos adquiridos de terceiros.
7.2 Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas
demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:
a. produtos e serviços comercializados
A Whirlpool S.A fabrica e comercializa eletrodomésticos de linha branca, prioritariamente
para uso doméstico e compressores para o sistema de refrigeração.
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor
A receita líquida da companhia divulgada em 31 de dezembro de 2009 totalizou R$ 6.674,6
milhões, correspondente a 100% do total.
c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor
O lucro líquido da companhia divulgado em 31 de dezembro de 2009 totalizou R$ 363,2
milhões, correspondente a 100% do total

7.3 Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2 descrever:
a. características do processo de produção
O Processo de produção da Whirlpool, nas suas várias unidades, se caracteriza pela
aplicação da filosofia Lean em toda a cadeia produtiva. O fluxo produtivo é
caracterizado por áreas de fabricação primárias, responsáveis pela produção das peças e
dos componentes que devem então ser montados para a produção do produto acabado.
As áreas de fabricação envolvem usinagem, prensagem, termoformagem, injeção,
esmaltação, motores elétricos e componentes conforme os itens a serem produzidos.
As linhas e/ou células de montagem recebem materiais das áreas de fabricação e ao final
do processo entregam os produtos acabados ao depósito. Estas áreas fornecedoras da
montagem possuem também fornecedores internos. Os produtos acabados são então
expedidos para entrega aos clientes.
b. características do processo de distribuição
b.i Distribuição de Produtos
A distribuição de nossos produtos é realizada por meio do (i) canal varejista, que
envolve grandes cadeias de varejo e pequenos varejistas em todas as regiões do país; (ii)
canal de distribuidores, que compreende atacados, quais compram os nossos produtos e
os revendem aos estabelecimentos que farão a comercialização ao consumidor final;
(iii) canal hipermercados e supermercados; (iv) venda direta, através da internet, com os
site de nossas marcas, e vendedores direto porta a porta.
b. ii Força de Vendas
A força de vendas é composta pela equipe própria de vendas, cujos integrantes são
empregados, registrados como tais nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT); O vendedor é responsável pela venda de produtos diretamente aos canais
varejistas, hipermercado e distribuidores
b. iii Logística
Nossa logística está estruturada para promover a integração dos processos de
planejamento de materiais, abastecimento, atendimento de ordem de vendas, e
distribuição de produtos. Essa estrutura possibilita que a Logística promova melhoria
contínua de seus processos visando a excelência operacional e garantia de
abastecimento, com foco nos processos de armazenagem e movimentação de produtos,
planejamento e controle de custos, desenvolvimento de projetos de melhoria e
manutenção do sistema de gerenciamento da rotina nos centros de distribuição.
Utilizamos serviços terceirizados para o transporte rodoviário de nossos produtos, tanto
no território nacional como em outros países. Em território nacional operamos com uma
rede de transportadores e CDC’s – Cross Docking Centers para a pulverização de cargas
fracionadas. Nossa malha logística é composta atualmente por 5 centros de distribuição.

Três desses centros são ligados às nossas unidades industriais de Joinville, Rio Claro e
Manaus. Os outros dois centros localizam-se em Recife e em São Paulo. Utilizamos
também operadores logísticos conforme necessidade. Todos os nossos centros de
distribuição estão operando em ambiente SAP, com as informações integradas para
maior sinergia entre os processos.
Na exportação, utilizamos empresas transportadoras que coletam em nossas unidades
fabris e entregam nossos produtos onde ocorre a transferência de modal, no caso de
portos ou aeroportos, exceto para o Mercosul, onde o transporte é rodoviário até a
fronteira ou no cliente.
c. características dos mercados de atuação, em especial:
i. participação em cada um dos mercados e ii. condições de competição nos
mercados
A competição nos mercados em que a companhia atua é intensa. Além dos
competidores tradicionais, tem-se expandido a competição de empresas asiáticas. A
competição nesse mercado é baseada em uma variedade de fatores, entre eles: custo,
preço de venda, distribuição, desempenho, inovação, característica dos produtos,
qualidade, entre outros.
A Whirlpool S.A. acredita que para competir melhor deve aumentar a produtividade e a
qualidade, reduzir custos, focar em pesquisa e desenvolvimento e introduzir novos
produtos através da inovação. Em 2009, a Whirlpool Latin America lançou 160
aparelhos das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, e o compressor AeroTruck que
entregaram ao mercado nacional inovação, design, usabilidade e ecoeficência. Além
disso, A Companhia implementou com sucesso medidas que impactaram fortemente
seus resultados como redução de estoques e reduções de custos em todos os níveis da
companhia.
d. eventual sazonalidade
Temos sazonalidade especifica em dois momentos: (i) segundo trimestre do ano e (ii) o
último trimestre do ano.
e. principais insumos e matérias primas, informando:
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável
A Whirlpool S/A utiliza como principais insumos para seu processo produtivo
commodities metálicas (Aço, Cobre, Alumínio), resinas termoplásticas (Poliestireno,
Polipropileno) e diversos componentes de engenharia (Motores, Eletrônicos).
Utilizamos especificações rigorosas na seleção de nossos fornecedores baseadas não
somente na qualidade e preço dos produtos, mas também na reputação e situação
financeira dos fornecedores. Além disso, temos ações relacionadas à equidade social,
neutralidade de carbono, uso sustentável de água e eliminação de resíduos e substâncias

nocivas em atividades, produtos e serviços ao longo de nossa cadeia de influência,
incluindo os fornecedores.
ii. eventual dependência de poucos fornecedores
Existe um considerável número de empresas nacionais e globais aptas a nos fornecer
matérias-primas, o que nos permite ter mais de uma fonte de fornecimento. Apesar de
contarmos com vários fornecedores, buscamos otimizar nossos custos e optamos por
manter relação de parceria com determinados fornecedores para itens estratégicos,
porém sem relação de exclusividade. Temos um bom relacionamento com os nossos
fornecedores e não mantemos estoques expressivos nem tampouco apresentamos atrasos
significativos em nossa produção em razão de falta de material.
iii. eventual volatilidade em seus preços
Os preços destes insumos apresentam certa volatilidade pois estão atrelados a variação
das commodities no mercado internacional; no entanto, em razão de nossa escala,
apresentamos vantagem de custos. Usamos também hedge de commodities para mitigar
as variações de preços. Demais materiais definidos como Peças de Engenharia têm
variação de preço atenuada, seja via contratos comerciais de longo prazo ou alteração de
mix entre fornecedores.
7.4 Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita
líquida total do emissor, informando:
a. montante total de receitas provenientes do cliente
A Casas Bahia representou mais do que 10% da receita líquida total da empresa, com
receita líquida de R$725 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009.
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
N/A
7.5 Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades do
emissor, comentando especificamente:
a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais
autorizações
Todas as nossas unidades brasileiras, são certificadas pela Bureau Veritas nas normas
internacionais NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. Além disso, estamos
sujeitos à legislação ambiental nos âmbitos municipal, estadual e federal, conforme
respectiva competência, com destaque para a exigência do Licenciamento Ambiental.

Todas unidades possuem a Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual
(FATMA) e o Cadastro Federal do IBAMA e Alvará do Corpo de Bombeiros.
As práticas ambientais, de saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho são baseadas
nos Padrões Globais Corporativos da Whirlpool e na legislação vigente, com adequado
gerenciamento de resíduos, efluentes, água e energia.
O histórico de relacionamento com os órgãos reguladores é excelente, incluindo os
órgãos ambientais estaduais (FATMA), municipais (FUNDEMA) e federal (IBAMA).
A Whirlpool ganhou várias vezes o maior prêmio ambiental do estado de Santa
Catarina, o Fritz Müller, emitido pela própria FATMA.
A regulação do ponto de vista de produtos requer a certificação de refrigeradores e
lavadoras junto ao INMETRO (Portaria INMETRO/MDIC n° 2 e Portaria
INMETRO/MDIC n° 185 respectivamente).
Atendemos as normas NBR, ISO e IEC relativas à segurança e etiquetagem para todas
as classes de produtos.
Além disso, somos a empresa com o maior numero de produtos classificados como "A"
(melhor consumo) no mercado brasileiro e participamos atualmente junto a Eletros e
governo para a definição dos novos índices de eficiência que serão implementados em
2011 .
O nosso histórico de relacionamento com os órgãos reguladores têm sido muito
construtivo, com contribuição para a melhoria da qualidade dos produtos através da
atuação junto a Eletros.
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 política de Gestão de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança da Whirlpool
SA e todas as suas subsidiárias está alicerçada nos valores da organização e no
cumprimento da legislação vigente, com a busca permanente da excelência e melhoria
contínua, incluindo a prevenção da poluição, minimização do uso de recursos naturais, o
controle sobre o uso de substâncias nocivas e a prevenção de acidentes e doenças
decorrentes de tal uso.
Os custos incorridos para o cumprimento da legislação ambiental em 2009, no Brasil e
exterior, foram de R$9,6 milhões, incluindo renovações de Licenças, remediações,
ampliação e adequação de estação de tratamento de efluentes.
c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades
A companhia não depende, de forma relevante, de patentes, marcas, licenças,
concessões, franquias e royalties de terceiros. As marcas Kitchen Aid e Whirlpool são
licenciadas da matriz, Whirlpool Corporation.
7.6 Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes,
identificar:
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua
participação na receita líquida total do emissor

A receita proveniente do país sede da companhia correspondeu a 79% da receita total ou
R$ 5.251 milhões, em 31 de dezembro de 2009.
b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua
participação na receita líquida total do emissor
Em 31 de dezembro de 2009, a receita relevante proveniente de países estrangeiros
correspondeu a 21% da receita total da companhia em 2009, ou R$ 1.424 milhões.
Nenhum país estrangeiro representou individualmente receita líquida superior a 10% da
receita líquida total da companhia.
c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita
líquida total do emissor
A receita total proveniente de países estrangeiros correspondeu a 21% da receita total da
companhia, ou R$ 1.424 milhões, em 31 de dezembro de 2009.
7.7 Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6 informar em que
medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição
afeta os negócios do emissor
Os fatores de risco associados à operação com os países estrangeiros são aqueles
descritos no item 4.1.i. Não identificamos outros riscos incrementais aos países
representativos do item 7.6. e as operações com os mesmos apresentam histórico de
estabilidade do ponto de vista da regulação de tais países.
7.8 Descrever relações de longo prazo relevantes do emissor que não figurem em
outra parte deste formulário
Não há
7.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há informações relevantes adicionais às já descritas neste formulário.
8. Grupo Econômico
8.1 Descrever o grupo econômico em que se insere o emissor, indicando:
a) Controladores diretos e indiretos
b) Controladas e coligadas
c) Participações do emissor em sociedades do grupo
d) Participações de sociedades do grupo no emissor
e) Sociedades sob controle comum

CONTROLADORES DIRETOS
Empresas

Participação Societária na Whirlpool
S.A.
Brasmotor S.A.
44,39%
Whirlpool do Brasil Ltda.
50,25%
Whirlpool Europe B.V.
2,17%
Whirlpool Canada Holding Co.
1,28%
CONTROLADORES INDIRETOS – BRASMOTOR S.A.
Empresas
Participação Societária
Whirlpool Canada Holding Co.
15,77%
Whirlpool do Brasil Ltda.
77,85%
Whirlpool Comercial Ltda.
1,95%
CONTROLADORES INDIRETOS – WHIRLPOOL DO BRASIL
Empresas
Participação Societária
Whirlpool Canadá Holding Co.
99,99%
1900 Holdings Corporation Inc.
0,01%.
CONTROLADORES INDIRETOS – WHIRLPOOL EUROPE B.V.
Empresas
Participação Societária
Whirlpool Latin America B.V.
-Whirlpool Europe Holdings B.V.
-Whirlpool Canada Holding Co.
-CONTROLADORES INDIRETOS – WHIRLPOOL CANADA HOLDING
Co.
Empresa
Participação Societária
8.2 Caso o emissor deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se
insere o emissor, desde que compatível com as informações apresentadas no item
8.1.
N/A
8.3 Descrever as operações de reestruturação, tais como incorporações, fusões,
cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário,
aquisições e alienações de ativos importantes, ocorridas no grupo:
Constituição da Whirlpool Ecuador S.A.
Em 18.11.2008, foi constituída na cidade de San Francisco de Quito, Equador, a
Companhia Whirlpool Ecuador S.A., que tem sua sede no Equador e cujas atividades
são: importação, vendas e distribuição de eletrodomésticos no Equador.
A Whirlpool do Ecuador S.A. é controlada pela Whirlpool do Brasil Ltda. com 99% do
capital social e pela Whirlpool Colômbia S.A., 1% do capital social.

Operações de reestruturação
Data da operação
18/11/2008
Evento societário

Outro

Descrição da operação

Constituição da Whirlpool Ecuador S.A. Em
18.11.2008, foi constituída na cidade de San
Francisco de Quito, Equador, a Companhia
Whirlpool Ecuador S.A., que tem sua sede no
Equador e cujas atividades são: importação,
vendas e distribuição de eletrodomésticos no
Equador. A Whirlpool do Ecuador S.A. é
controlada pela Whirlpool do Brasil Ltda.
com 99% do capital social e pela Whirlpool
Colômbia S.A., 1% do capital social.

8.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens
acima.
9. Ativos Relevantes
9.1 Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento
das atividades do emissor, indicando em especial:
a. ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento,
identificando a sua localização
A Whirlpool comercializa seus produtos em todo o Brasil e exporta para mais de cem
países. Para atender esses mercados, possui:
Complexo Industrial de Joinville
Possuímos unidades fabris em Joinville, Santa Catarina, em que são fabricados
refrigeradores, freezers (horizontais e verticais) e secadora.
Estão instalados no complexo industrial de Joinville, os Centros de Tecnologia de
Refrigeração e de Cocção e uma parte do Centro de Tecnologia de Condicionadores de
Ar.

Possuímos ainda em Joinville as unidades de fabricação de compressores Minis e Midis,
fundição e componentes eletrônicos. A unidade de fabricação de componentes elétricos
e tuberias para compressores fica também em Santa Catarina, na cidade de Itápolis.
As unidades são certificadas pelo Sistema de Gestão Integrada (SGI), que a credencia
com a ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e IECQ – QC 080000 HSPM, e que tratam
da Qualidade, do Meio Ambiente e da Saúde e Segurança.
Complexo Industrial de Rio Claro
A Unidade de Rio Claro, São Paulo, produz lavadoras, lava-louças e fogões. A Planta é
também o centro de competência da Whirlpool Corporation para os projetos de
lavadoras do Brasil, México, China e Índia, tendo inaugurado o Centro de Tecnologia
de Lavanderia da Unidade em 2008.
A Unidade é certificada pelo Sistema de Gestão Integrada (SGI), que a credencia com a
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, que tratam da Qualidade, do Meio Ambiente e
da Saúde e Segurança.
Centro de Distribuição Nordeste
Criado em 2006, o Centro de Distribuição de Jaboatão dos Guararapes, localizado na
Grande Recife (PE), armazena produtos acabados, para agilizar o abastecimento dos
mercados das regiões Norte e Nordeste. Com esta Unidade, a Whirlpool é a primeira
empresa global de eletrodomésticos a estar presente fisicamente na região.
Unidade São Paulo (USP)
A unidade São Paulo abriga concentra atividades de logística, armazenamento e
controle de distribuição de produtos acabados e peças, e também as áreas de
Atendimento ao Consumidor, Purificador de Água Brastemp e Centro de Documentação
e Memória, entre outras.
Até janeiro de 2007, a Unidade fabricava parte da produção de fogões, hoje transferida
totalmente para Rio Claro.
Centro Administrativo
O Centro Administrativo da Whirlpool S.A. está localizado na cidade de São Paulo,
principal pólo de negócios do País e da América Latina. A Unidade reúne todas as
atividades administrativas da Empresa.
A unidade está instalada em imóvel alugado e é certificada pelo Sistema de Gestão
Integrada (SGI), que a credencia com a ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, que
tratam da Qualidade, do Meio Ambiente e da Saúde e Segurança.

9.1.a Bens do ativo não-circulante relevante/9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado
Unidade São Paulo

País de localização:

Município
localização:

Brasil

UF de localização:

de São Bernardo do Tipo
Campo
propriedade:

de

São
Paulo

Própria

Centro de Distribuição Nordeste
País de localização:

Brasil

Município de localização:

Recife Tipo de propriedade:

UF de localização:

Pernambuco
Própria

Complexo Industrial de Rio Claro
País de localização:

Brasil

São Paulo

Município de localização:

Rio Claro Tipo de propriedade:

UF de localização:

Própria

Complexo Industrial de Joinville
Brasil

País de localização:
Município
localização:

de

UF de localização:

Santa Catarina

Joinville Tipo de propriedade: Própria

9.1.b - Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de
transferência de tecnologia

Tipo de ativo
Marcas

Descrição do ativo

A Whirlpool S.A. detém a titularidade de 767
registros de marcas e 237 pedidos de registro
de marcas

Território atingido

diversos países

Duração

validade inicial de 10 anos

A perda de uma marca registrada pode ocorrer
caso o INPI declare, a partir do requerimento
de terceiros, a caducidade da marca (não uso
Eventos que podem causar a por longo período) ou a nulidade do registro
perda dos direitos
da marca. As principais marcas da Whirlpool
S.A foram registradas por meio do devido
processo e estão em uso, implicando em risco
muito baixo de perda.
A eventual perda da titularidade de uma
Consequência da perda dos
marca implica em perda do direito de uso
direitos
exclusivo dessa marca.
Patentes

Descrição do ativo

399 depósitos de patentes em vigor no Brasil,
78 patentes concedidas. 1300 depósitos
exterior

Território atingido

diversos países

Tipo de ativo

Duração

20 anos

Os eventos que podem causar a perda dos
direitos relativos a patentes são: Licença
Compulsória: O titular ficará sujeito a ter a
patente licenciada compulsoriamente se: exercer os direitos dela decorrentes de forma
abusiva, - não explorar o objeto da patente no
território brasileiro por falta de fabricação ou
fabricação incompleta do produto, - não usar
integralmente
o
processo
patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade
Eventos que podem causar a econômica, quando será admitida a
perda dos direitos
importação - não satisfizer às necessidades do
mercado com a comercialização. Nulidade
Judicial e Nulidade Administrativa A ação de
nulidade judicial poderá ser proposta a
qualquer tempo da vigência da patente, pelo
INPI ou por qualquer pessoa com legítimo
interesse. (iii) Extinção da Patente por
expiração do prazo de vigência; renúncia de
seu titular, caducidade ou falta de pagamento
da retribuição anual Extinta a patente, o seu
objeto cai em domínio público.
A consequência da perda de tais direitos é a
perda de direito exclusividade de atos
Consequência da perda dos
relativos à matéria protegida, tais como
direitos
fabricação, comercialização, importação, uso,
venda, etc.

9.1.c Sociedades em que o emissor tenha participação

Razão Social

C.N.P.J.

Tipo de Sociedade:

Beijing Embraco Snowflake
Compressor Company Limited. 00.000.000/0000-00
(BESCO)
País da Sede:

China

Município da Sede:

Beijing

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

Controlada

UF da Sede:

das produção, vendas e distribuição, pesquisa e
desenvolvimento de compressores e soluções
em refrigeração

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

66.92000000

Não

Código CVM:

Razões para Aquis. e a BESCO é uma planta
compressores do Grupo.
Man. de tal Part.:

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

industrial

de

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

180.115

Data de
Encerramento:

01/01/2010

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000 31.50000000 41.04000000 17.92000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0,00

3.444,00

0,00

0,00

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

BUD
Comércio
Eletrodomésticos Ltda

de

01/01/2009

62.058.318/0007-76

País da Sede:

Brasil

Município da Sede:

São Caetano do Sul

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

das

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

01/01/2008

Controlada

SP

UF da Sede:

representação
produtos

comercial

01/01/2007

e

distribuição

de

99.00000000

Não

Código CVM:

A BUD, cujo nome fantasia é Compra Certa,
Razões para Aquis. e
realiza a venda de produtos diretamente ao
Man. de tal Part.:
consumidor.

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

39.270

0

Data de
Encerramento:

01/01/2010 01/01/2009

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000 0.00000000

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

Consórcio Nacional Brastemp

01/01/2008 01/01/2007

9.91000000 17.02000000 6.15000000

0,00

0.00000000 0.00000000

0,00

45.443.322/0001-43

País da Sede:

Brasil

Município da Sede:

São Caetano do Sul

UF da Sede:

Descrição das Atividades
empresa inativa
desenvolvidas:
Participação do Emissor:

99.99000000

Possui Registro na CVM: Não

Código CVM:

0,00

0,00

Controlada
SP

Razões para Aquis. e empresa inativa, em fase de encerramento
perante o Banco Central.
Man. de tal Part.:

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

826

Data de
Encerramento:

01/01/2010

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000

0.00000000

0,00

0,00

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

01/01/2009

01/01/2008 01/01/2007

10.22000000 14.58000000 3.15000000

0.00000000 0.00000000

Ealling Compañía de Gestiones
00.000.000/0000-00
y Participaciones S.A.
País da Sede:

Uruguai

Município da Sede:

Montevideo

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

UF da Sede:

das
sociedade holding.

0,00

0,00

Controlada

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

100.00000000

Não

Código CVM:

Razões para Aquis. e a Ealing é sociedade holding, que detém
participação em outra sociedade do Grupo.
Man. de tal Part.:

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

32.858

Data de
Encerramento:

01/01/2010

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0,00

0,00

0,00

0,00

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

01/01/2009

01/01/2008

01/01/2007

26.21000000 17.52000000
12.93000000

00.000.000/0000-00

Controlada

Embraco México Servicios, S de
R.L. de C.V.
País da Sede:

México

Município da Sede:

Nuevo Leon

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

UF da Sede:

das
prestação de serviços para Embraco Mexico

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

98.00000000

Não

Código CVM:

Razões para Aquis. e suporte à Embraco México nas questões que
envolvem serviços.
Man. de tal Part.:

Data:

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

87

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data de
Encerramento:

01/01/2010

01/01/2009

Valor Contábil
(Variação %):

0.0000000
0

295.1900000
0

01/01/2008 01/01/2007

416.6700000
0

0.0000000
0

Valor Mercado
(Variação %):

0.0000000
0

0.00000000

0.00000000

0.0000000
0

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade)
:

0,00

0,00

0,00

0,00

Embraco México, S. de R.L. de
00.000.000/0000-00
C.V.
País da Sede:

México

Município da Sede:

Nuevo Leon

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

UF da Sede:

das importação e distribuição comercial de
compressores para Região da América do Norte e
Central.

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

Controlada

99.99000000

Não

Código CVM:

responsável pela distribuição comercial de
Razões para Aquis. e
compressores para a região da América do Norte
Man. de tal Part.:
e Central.

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

1.538

Data de
01/01/2010
Encerramento:

01/01/2009

01/01/2008

01/01/2007

Valor Contábil
(Variação %):

0.0000000 26.7700000
282.9700000
252.1300000
0
0
0
0

Valor Mercado
(Variação %):

0.0000000
0.00000000
0

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade)
:

0,00

Lawsa S.A.

0.00000000

0.00000000

0,00

0,00

0,00

00.000.000/0000-00

Controlada

País da Sede:

Argentina

Município da Sede:

Buenos Aires

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

prestação de serviço de reparo técnico e garantia
de produtos

das

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

UF da Sede:

95.00000000

Não

Código CVM:

Razões para Aquis. e suporte à Whirlpool Argentina S.A. nas questões
que envolvem serviços.
Man. de tal Part.:

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

3.458

Data de
Encerramento:

01/01/2010

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000 86.77000000 95.35000000 81.47000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0,00

3.814,00

0,00

1.062,00

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

MLOG Armazém Geral Ltda.

01/01/2009

01/01/2008

05.117.268/0001-21

País da Sede:

Brasil

Município da Sede:

Rio Claro

UF da Sede:

Descrição das Atividades
armazém geral e logística
desenvolvidas:
Participação do Emissor:

99.99000000

01/01/2007

Controlada
SP

Não

Possui Registro na CVM:
Razões para Aquis.
Man. de tal Part.:

Código CVM:

e A MLOG realiza logística, transporte e
armazenagem do Grupo.

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data de
01/01/2010
Encerramento:

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

19.011

01/01/2009

01/01/2008

01/01/2007

Valor Contábil
(Variação %):

0.0000000 48.0400000 302.7900000
395.2100000
0
0
0
0

Valor Mercado
(Variação %):

0.0000000
0.00000000
0

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade)
:

0,00

0.00000000

0.00000000

0,00

0,00

0,00

Paulista Serviços de Consultoria
03.884.655/0001-68
Ltda.
País da Sede:

Brasil

Município da Sede:

SÃO PAULO

UF da Sede:

Controlada

SP

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

das
empresa inativa

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

99.99000000

Não

Código CVM:

Empresa inativa que será dissolvida. (Não se
Razões para Aquis. e
enquadra no método de equivalência
Man. de tal Part.:
patrimonial)

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

0

Data de
Encerramento:

01/01/2010 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2007

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Montante de
Dividendos
Recebidos

0,00

0,00

0,00

0,00

(Real/Unidade):

Qingdao
Eecon
Electronic
Controls and Appliances Co. 00.000.000/0000-00
Ltda.
País da Sede:

China

Município da Sede:

Qingdao

Controlada

UF da Sede:

Descrição das Atividades desenvolvimento, fabricação e vendas de
componentes elétricos.
desenvolvidas:
Participação do Emissor: 100.00000000
Possui Registro na CVM: Não

Código CVM:

Razões para Aquis. e fornecedora de componentes elétricos para
BESCO no mercado asiático.
Man. de tal Part.:
l

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

5.850

Data de
Encerramento:

01/01/2010

01/01/2009

Valor Contábil

0.0000000

378.3500000

01/01/2008 01/01/2007

102.8400000

0.0000000

0

0

0

0

Valor Mercado
(Variação %):

0.0000000
0

0.00000000

0.00000000

0.0000000
0

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade)
:

0,00

0,00

0,00

0,00

(Variação %):

Whirlpool Argentina S.A.

00.000.000/0000-00

Controlada

País da Sede:

Argentina

Município da Sede:

Buenos Aires

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

Comercialização de eletrodomésticos

Participação
Emissor:

UF da Sede:

das

do

95.00000000

Possui Registro na
Não
CVM:

Código CVM:

Razões para Aquis. e realização de comercialização dos eletrodomésticos
do Grupo na Argentina e países do Cone Sul
Man. de tal Part.:

Data:
Valor (Real/Unidade):

31/12/2009
Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

59.911

0

Data de
Encerramento:

01/01/2010 01/01/2009

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000 4.79000000 17.30000000 24.68000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000 0.00000000

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

0,00

Whirlpool Chile Ltda.

Chile

Município da Sede:

Las Condes

0.00000000

0,00

0,00

0,00

Controlada

UF da Sede:

das
comercialização de eletrodomésticos

Participação
Emissor:

do

Possui
CVM:

na

Registro

01/01/2007

0.00000000

00.000.000/0000-00

País da Sede:

Descrição
Atividades
desenvolvidas:

01/01/2008

99.90000000

Não

Código CVM:

A Whirlpool Chile realiza comercialização dos
Razões para Aquis. e
eletrodomésticos do Grupo no Chile e países do
Man. de tal Part.:
Cone Sul.

Valor Contábil

Valor Mercado

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

5.680

Data de
Encerramento:

01/01/2010

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000

0.00000000

0,00

0,00

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

01/01/2009

01/01/2008 01/01/2007

26.76000000 19.61000000 8.49000000

0.00000000 0.00000000

0,00

Whirlpool Eletrodométicos AM
63.699.839/0001-80
S.A.
País da Sede:

Brasil

Município da Sede:

Manaus

Participação do Emissor:

Controlada

UF da Sede:

e
Descrição das Atividades fabricação
eletrodomésticos
desenvolvidas:
99.99000000

0,00

AM

comercialização

de

Possui Registro na CVM: Não
Razões para Aquis.
Man. de tal Part.:

Data:

Código CVM:

e A Whirlpool AM fabrica a linha de arcondicionado e microondas.

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

343.588

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data de
Encerramento:

01/01/2010

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000 21.11000000 22.70000000 23.53000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0.00000000

0,00

18.276,00

22.831,00

65.384,00

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

01/01/2009

01/01/2008

Whirlpool S.A. Sociedad de
00.000.000/0000-00
Ahorro para fines determinados
País da Sede:

Argentina

Município da Sede:

Buenos Aires

UF da Sede:

01/01/2007

Controlada

Descrição
Atividades
desenvolvidas:
Participação
Emissor:
Possui
CVM:

das
empresa inativa

do

Registro na

95.00000000

Não

Código CVM:

Razões para Aquis. e em processo de dissolução (não se enquadra no
método de equivalência patrimonial)
Man. de tal Part.:

Data:

31/12/2009

Valor (Real/Unidade):

0

Data:

31/12/2009

Valor
(Real/Unidade):

0

Data de
Encerramento:

01/01/2010 01/01/2009 01/01/2008 01/01/2007

Valor Contábil
(Variação %):

0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Valor Mercado
(Variação %):

0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Montante de
Dividendos
Recebidos
(Real/Unidade):

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes
10. Comentários dos diretores
10.1 Opinião dos Diretores sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria da Companhia entende que a Companhia apresenta condições financeiras e
patrimoniais
suficientes para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de
curto e médio prazo.
O capital de giro da Companhia e seus recursos de caixa, inclusive empréstimos de
terceiros, são suficientes para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua
necessidade de recursos, no mínimo, para os próximos 12 (doze) meses.
b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando (i)
hipóteses de resgate; (ii) fórmula de cálculo do valor de resgate
A Diretoria entende que a atual estrutura de capital apresenta hoje níveis conservadores
de alavancagem.
Não há , no curto prazo, previsão de resgate de ações de emissão da Companhia.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Nossa maior necessidade de recursos deve-se a (i) pagamento pelo custo dos produtos
vendidos (ii) impostos indiretos relacionados a nossas atividades operacionais tais como
ICMS, PIS/COFINS e IPI.
Nossas principais fontes de recursos são o caixa gerado por meio de nossas atividades
operacionais.
A posição do ativo circulante em 31 de dezembro de 2009 era de R$2.938,7 milhões
comparada com R$2.483,1 milhões em 31 de dezembro de 2008.
A posição do passivo circulante em 31 de dezembro de 2009 era de R$2.109,5 milhões
comparada com R$1.819,5 milhões em 31 de dezembro de 2008.
Acreditamos que os recursos disponíveis, a nossa geração de caixa operacional e linhas
de crédito existentes serão suficientes para as nossas necessidades de liquidez e nossos
compromissos financeiros para os próximos 12 meses.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas

A principal fonte de financiamento para capital de giro e investimentos em ativos não
circulantes da Companhia é sua própria geração de fluxo de caixa operacional.
Para financiamento de investimentos, referente a projetos de desenvolvimento, a
Companhia utiliza-se também de programas promovidos pela agência Financiadora de
Estudos e Projetos, FINEP, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia, por meio de subvenção econômica, recursos não reembolsáveis de
cooperação universidade-empresa e recursos reembolsáveis, além de incentivos fiscais à
pesquisa e desenvolvimento da lei 11.196/2005.
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Acreditamos que a geração de caixa operacional da companhia é suficiente para cumprir
as obrigações de capital de giro e passivo circulante. Havendo eventuais descasamentos
de disponibilidades no curto prazo, a Companhia dispõe de linhas de crédito nos
principais bancos comerciais de primeira linha atuantes no país.
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas (últimos 3 exercícios)
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes;
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras;
(iii) grau de subordinação entre as dívidas; e
(iv) eventuais restrições a nós impostas 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
Segue abaixo quadro detalhado dos financiamentos em moeda nacional e estrangeira no
encerramento do exercício de 2009:
Controladora
2009
2008
2007

Moeda e encargos
Moeda nacional:
FINEP 3,0% - 5,0% a.a. +
TJLP 3,2% a.a.
Conta garantida 11,0% a.m.

116.258
0

Moeda estrangeira:
Capital de Giro China - 5,84%a.a.
Variação cambial e juros de 0,7%
a.a. dos financiamentos
Total

101
116.359

396
96.722

Circulante
Não circulante

12.955
103.404

5.734
90.988

95.135
1.191

19.737
355

Consolidado
2009
2008

2007

116.258
0

95.135
5.909

19.737
355

524
20.616

7.650
101
124.009

396
101.440

7.802
27.894

879
19.737

20.605
103.404

10.452
90.988

8.157
19.737

Garantias
Fiança
Bancária

Os financiamentos a longo prazo vencem como segue:
Ano
2010
2011
2012
2013
A partir de 2014
Total

12.914
18.793
18.793
18.793
46.966
116.258

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia tem dois contratos em vigor que foram tomados na sua integralidade
conforme estão descritos abaixo:
Em 04 de dezembro de 2006, a Whirlpool S/A celebrou com agência Financiadora de
Estudos e Projetos, FINEP, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia contrato de financiamento, no valor de R$ 20 milhões, disponibilizado em
duas parcelas: R$ 15 milhões em 19 de dezembro de 2006 e R$ 5 milhões em 19 de
junho de 2007.
Em 09 de outubro de 2008, a Whirlpool S/A celebrou com agência Financiadora de
Estudos e Projetos, FINEP, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia contrato de financiamento, no valor de R$ 100 milhões, disponibilizado
em duas parcelas: R$ 75 milhões em 15 de novembro de 2008 e R$ 25 milhões em 20
de julho de 2009.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Resultados Operacionais Consolidados
A tabela a seguir mostra os resultados operacionais consolidados referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009, 2008 e 2007.

Demonstração do Resultado
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
Deduções da Receita Bruta
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
Resultado Bruto
Despesas/Receitas Operacionais
Com Vendas
Gerais e Administrativas
Financeiras
Outras Receitas/Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Resultado Antes da Tributação/Participação
Provisão para IR e CS
IR Diferido
Participações/Contribuições Estatutárias
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
Part. De Acioniatas Não Controladores
Lucro/Prejuízo do Período

2009
8.477.109
(1.802.457)
6.674.652
(4.765.447)
1.909.205
(1.506.570)
(954.455)
(257.997)
(76.269)
(217.849)
402.635
402.635
(51.195)
51.852
(12.050)
(0)
(28.037)
363.205

% RL

-71,4%
28,6%
-22,6%
-14,3%
-3,9%
-1,1%
-3,3%
6,0%
6,0%
-0,8%
0,8%
-0,2%
0,0%
-0,4%
5,4%

2008
7.642.762
(1.718.325)
5.924.437
(4.068.995)
1.855.442
(1.093.287)
(800.433)
(235.124)
(39.053)
(18.677)
762.155
762.155
(55.253)
(19.076)
(4.898)
(20.105)
662.823

% RL

-68,7%
31,3%
-18,5%
-13,5%
-4,0%
-0,7%
-0,3%
12,9%
12,9%
-0,9%
-0,3%
-0,1%
0,0%
-0,3%
11,2%

2007
7.152.514
(1.653.450)
5.499.064
(3.939.548)
1.559.516
(947.609)
(513.783)
(201.030)
(150.432)
(82.364)
611.907
611.907
(78.211)
23.327
(17.047)
(7.914)
532.062

Em 2009, a nossa receita líquida de vendas e/ou serviços aumentou 12,7% ou R$750,2
milhões, passando de R$ 5.924,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2008 para R$6.674,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2009.
A receita líquida foi impactada pelo aumento de volumes de venda no mercado
doméstico devido ao crescimento contínuo da indústria (alavancado pelo benefício de
IPI concedido no Brasil para eletrodomésticos à partir do segundo trimestre de 2009),
ganho de participação de mercado, condições econômicas favoráveis e redução dos
incentivos fiscais associados ao BEFIEX.
No mercado externo, por outro lado, enfrentamos reduções de volumes de vendas
decorrentes dos efeitos da crise financeira mundial, especialmente na Europa e alguns
países da América Latina, como Argentina, contrapondo parte do crescimento
doméstico.
O custo dos produtos vendidos acumulado aumentou 17,1%, passando de R$ 4.069
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 para R$4.765,4 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2009. A variação deve-se ao efeito liquido da
variação do custo de materiais, ganhos de produtividade, aumento do volume de vendas,
programas de redução de custos e efeito do mix de produtos vendidos durante o ano.
Nossas despesas operacionais compreendem substancialmente despesas com vendas
propaganda, publicidade e relacionados, administrativas, gerais e tributárias, despesas
com amortização de ágios e deságios,e despesas e receitas financeiras e outras receitas
e despesas operacionais líquidas. A variação mais significativa ocorreu no grupo de
despesas com vendas, como por exemplo bonificações, em decorrência do aumento do
volume de vendas.

%RL

-71,6%
28,4%
-17,2%
-9,3%
-3,7%
-2,7%
-1,5%
11,1%
11,1%
-1,4%
0,4%
-0,3%
0,0%
-0,1%
9,7%

A variação mais significativa das despesas refere-se ao resultado de despesas/receitas
financeiras (R$76 milhões em 2009) e de outras despesas/receitas operacionais (R$218
milhões em 2009). As despesas financeiras foram impactadas principalmente pelos
valores de ajuste a valor presente e, e as receitas financeiras sofreram os efeitos da
redução da taxa Selic em 2009.
As outras despesas operacionais de 2009 referem-se principalmente a provisões para
contingências relacionadas a processos judiciais e ao acordo celebrado com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), na conclusão das investigações sobre
suposta violação da lei antitruste no mercado brasileiro de compressores. Para maior
detalhamento reportar-se ao item 16 das Notas Explicativas das Demonstrações
Financeiras Padrão.
Os fatores acima determinaram o resultado antes do imposto de renda e da contribuição
social, que foi de R$402,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009 comparado a R$762,2 milhões no mesmo período em 2008, representando uma
variação negativa R$359,5 milhões. O lucro líquido do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2009 alcançou R$ 363,2 milhões ou 5,4% (R$ 662,8 milhões em 2008 ou
11,2%).

Comparação das contas patrimoniais consolidadas

Ativo Total
Ativo Circulante
Disponibilidades
Créditos
Estoques
Outros
Impostos a Recuperar e antecipados
Partes Relacionadas
IR e CS diferidos
Demais Contas a Receber
Operações com Derivativos

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Créditos Diversos LP
Créditos com Pessoas Ligadas LP
Outros LP
Ativo Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

Passivo Total
Passivo Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Impostos, Taxas e Contribuições
Dividendos a Pagar
Provisões
Dívidas com Pessoas Ligadas
Outros
Participação no Resultado
Participação Estatutária
Adiantamento de Cliente
Contas a Pagar
Operações com Derivativos

Passivo Não Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo

Participação de Acionistas não Controladores
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado
Reservas de Capital
Reservas de Lucro
Ajuste de Avaliação Patrimonial

2009

% AV

4.316.739
2.938.682
531.745
927.550
640.061
839.326
200.470
415.137
35.878
103.019
84.822
1.378.057
461.330
236.952
86.402
137.976
916.727
6.150
844.212
66.365
0

100,0%
68,1%
12,3%
21,5%
14,8%
19,4%
4,6%
9,6%
0,8%
2,4%
2,0%
31,9%
10,7%
5,5%
2,0%
3,2%
21,2%
0,1%
19,6%
1,5%
0,0%

3.846.045
2.483.123
61.687
630.762
1.054.317
736.357
272.715
185.676
169.544
103.244
5.178
1.362.922
369.946
201.123
127.942
40.881
992.976
6.378
925.210
61.388
0

2008

100,0%
64,6%
1,6%
16,4%
27,4%
19,1%
7,1%
4,8%
4,4%
2,7%
0,1%
35,4%
9,6%
5,2%
3,3%
1,1%
25,8%
0,2%
24,1%
1,6%
0,0%

% AV

3.836.611
2.283.956
168.712
721.422
765.709
628.113
280.540
137.600
35.678
96.929
77.366
1.552.655
618.560
288.579
284.099
45.882
934.095
15.941
865.981
43.019
9.154

2007

100,0%
59,4%
4,4%
18,8%
19,9%
16,3%
7,3%
3,6%
0,9%
2,5%
2,0%
40,4%
16,1%
7,5%
7,4%
1,2%
24,3%
0,4%
22,5%
1,1%
0,2%

4.316.739
2.109.463
20.605
1.531.951
103.204
5.211
144.704
29.308
274.480
89.680
6.130
18.546
155.099
5.025
475.497
475.497
89.259
1.642.520
1.085.793
12.918
539.138
4.671

100,0%
48,9%
0,5%
35,5%
2,4%
0,1%
3,4%
0,7%
6,4%
2,1%
0,1%
0,4%
3,6%
0,1%
11,0%
11,0%
2,1%
38,1%
25,2%
0,3%
12,5%
0,1%

3.846.045
1.819.468
10.452
1.193.375
42.753
4.765
107.785
18.958
441.380
34.522
4.450
38.792
108.717
254.899
363.880
363.880
90.309
1.572.388
1.085.793
12.918
591.177
(117.500)

100,0%
47,3%
0,3%
31,0%
1,1%
0,1%
2,8%
0,5%
11,5%
0,9%
0,1%
1,0%
2,8%
6,6%
9,5%
9,5%
2,3%
40,9%
28,2%
0,3%
15,4%
-3,1%

3.836.611
1.729.484
8.157
1.198.386
37.779
48.516
131.627
50.120
254.899
84.023
11.017
31.925
117.932
10.002
271.827
271.827
59.206
1.776.094
1.085.793
12.918
657.544
19.839

99,8%
45,0%
0,2%
31,2%
1,0%
1,3%
3,4%
1,3%
6,6%
2,2%
0,3%
0,8%
3,1%
0,3%
7,1%
7,1%
1,5%
46,2%
28,2%
0,3%
17,1%
0,5%

As variações significativas nas contas patrimoniais foram:
Ativo circulante: aumento de 762%, ou R$470,0 milhões em disponibilidades;
(ii) aumento de 47,1% ou R$296,8 milhões na conta de créditos/clientes; e (iii)
redução de 39,3% ou R$414,3 milhões na conta de estoques; aumentos estes

% AV

relacionados ao aumento do tamanho das nossas atividades operacionais em
2009, especialmente no mercado doméstico.
Passivo Circulante: O passivo circulante era de R$2.109,5 milhões em 31 de
dezembro de 2009 em comparação a um saldo de R$1.819,5 milhões em 31 de
dezembro de 2008, representando um aumento de 15,6%, ou R$289,9 milhões.
Os principais impactos devem-se ao aumento de R$338,6 milhões na conta de
fornecedores, em função do crescimento das operações em 2009 e da redução de
R$166,9 milhões na conta Outros, principalmente em função de operações a
pagar com derivativos.
Passivo Não Circulante – Exigível a longo prazo: o valor em 31 de dezembro de
2009 era de R$475,5 milhões em comparação a um saldo de R$363,8 milhões
em 31 de dezembro de 2008, o que representou um aumento R$111,6 milhões,
influenciado principalmente por um aumento na provisão para contingências e
outros.
Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido era de R$1.642,5 milhões em 31 de
dezembro de 2009 em comparação a um saldo de R$1.572,4 milhões verificado
em 31 de dezembro de 2008, representando um aumento de 4,5% ou R$70,1
milhões. O aumento bruto deve-se principalmente a: (i) aumento de R$122,2
milhões na conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial parcialmente
compensado por (ii) redução de 9% ou R$52,0 milhões na conta de Reservas de
Lucros, em função principalmente do incremento de R$363 milhões de lucro
líquido em 2009 e redução de R$ 408,3 milhões em função da distribuição de
dividendos executado no mesmo período.

Fluxo de Caixa

2009

2008

Caixa líquido das atividades operacionais

1.279.393

660.839

Caixa líquido das atividades de investimentos
Caixa líquido das atividades de financiamento

(217.793)

(146.753)

(591.542)

(621.111)

Variação de caixa e equivalente de caixa

470.058 (107.025)

A variação de caixa e equivalentes de caixa deve-se principalmente ao aumento no
caixa líquido das atividades operacionais, conseqüência do aumento do volume de
nossas operações especialmente no mercado doméstico.

10.2. Opinião dos Nossos Diretores sobre
a. resultados das nossas operações
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
As receitas dos negócios variam preponderantemente em função de volume de vendas e
preços. Esses componentes também são os principais fatores de influência das receitas
de exportações, além das taxas de câmbio.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Nos últimos três exercícios sociais, nossa situação financeira e o resultado de nossas
operações foram influenciados por fatores como desenvolvimento macro-econômico
brasileiro, mudanças na política monetária e fiscal, variações nas taxas cambiais entre
outros, como abaixo descrito:
ii.1 Cenário macroeconômico
ii.1.1 Mercado Interno
O ano de 2008 foi marcado pelo agravamento da crise financeira internacional,
sobretudo, a partir de setembro. No Brasil, entretanto, 2008 foi um ano de bom
desempenho, confirmado até o acirramento da crise, pelo ciclo prévio favorável em
relação ao crescimento, investimento e nível de emprego, além de bons sinais no que diz
respeito aos indicadores de inflação e contas públicas.
A atividade econômica em 2009 sofreu desaceleração, comparativamente aos últimos
cinco anos, como reflexo do agravamento da crise financeira internacional no último
trimestre de 2008. No primeiro trimestre de 2009, a atividade contraiu-se, mas retomou
o crescimento de forma consistente, a partir do trimestre seguinte, principalmente em
decorrência das medidas de flexibilização da política monetária e de desoneração
tributária. Essas medidas favoreceram a consolidação do mercado interno, e foram
consideradas como fator determinante da recuperação.
O setor de eletrodomésticos foi beneficiado com a redução de IPI, que vigorou de abril
de 2009 a janeiro de 2010, elevando os níveis de venda do grupo a patamares recordes,
em comparação a iguais períodos de anos anteriores. O mesmo efeito pode ser notado
nos níveis de venda de compressores para o mercado interno, que constitui matériaprima para os nossos produtos.
O PIB em 2008 cresceu 5,1% em comparação ao ano de 2007, e registrou retração de
0,2% em 2009 comparativamente a 2008. A previsão de crescimento do PIB para 2010
é de 5,2% segundo analistas de mercado.
No âmbito de política monetária, o Copom (Comitê de Política Monetária), durante o
exercício de 2009, conduziu uma política de reduções sucessivas da taxa Selic,
alcançando 8.75% a.a., menor nível já praticado no Brasil (versus 13,75% a.a. em
dezembro 2008), o que contribuiu para que o país fosse um dos primeiros a sair da crise
financeira internacional. O conjunto dessas medidas contribuiu também para manter

crescente a demanda por nossos produtos, resultado também de um aumento do poder
aquisitivo do consumidor, com mais acesso a créditos.
ii.1.2 Mercado externo
Durante 2008 e 2009 vivenciamos desafios no cenário macroeconômico, devido à crise
financeira internacional, que impactaram a economia global, os mercados de capitais e a
demanda pelos nossos produtos. As atividades mais dependentes do mercado
internacional e das expectativas quanto ao panorama econômico e à evolução do crédito
foram as mais impactadas. O setor industrial foi muito afetado, com significativa
retração no início de 2009, mostrando sinais de recuperação no decorrer do ano.
No cenário externo, destaca-se a apreciação do real em relação ao dólar (34% ao longo
de 2009), e a queda dos preços das commodities, reflexo ainda da crise internacional de
2008. A combinação desses dois fatores em 2009 ajudou na obtenção de menores
preços de matérias-primas importantes no setor em que atuamos, tais como petróleo, aço
e cobre.
ii.2 Lançamentos de Produtos
Em 2009, a Whirlpool Latin America lançou 160 aparelhos das marcas Brastemp,
Consul e KitchenAid, e o compressor AeroTruck que entregaram ao mercado nacional
inovação, design, usabilidade e ecoeficência.
Atenta às tendências do mercado, a Whirlpool trouxe uma série de inovações e
conceitos alinhados às suas marcas como a Linha Gourmand, Lava&Seca, Consul
Facilite, primeiro fogão brasileiro com o sensor Pré-Aquecimento, refrigeradores
Consul em versões de maior capacidade e mais sustentáveis; linha de portáteis,
refrigerador Side by Side de embutir e a Gaveta Refrigerada KitchenAid.
ii.3 Programas de redução de custos
A Companhia implementou com sucesso medidas que impactaram fortemente seus
resultados: (i) redução de estoques, adequando a capacidade à demanda, antes do
aquecimento ocasionado pela isenção de IPI; (ii) acordos sindicais para não demitir
funcionários – fazendo com que a empresa tivesse os recursos necessários para atender
a demanda quando o mercado voltou a reagir no segundo semestre; (iii) plano de ações
que resultaram em reduções de custos em todos os níveis da companhia
ii.4 Preço de Commodities
Em 2009, a combinação da queda dos preços de commodities e a apreciação do real em
relação ao dólar resultaram na obtenção de menores preços de matérias-primas
importantes no setor em que atuamos, tais como petróleo, aço e cobre.
ii.5 Taxas de câmbio
Habilidade de gerir flutuações cambiais: mudanças nas taxas de câmbio podem afetar
parcelas importantes de nossas despesas e receitas associadas ao mercado externo.

Como gerenciamento das flutuações cambiais usamos instrumentos financeiros, e.g.
operações de hedge de acordo com as políticas da Companhia.
ii.6 Efeitos de investigações governamentais, ou ações relacionadas por outras partes.
Estamos sujeitos a diversas leis federais, estaduais e estrangeiras, incluindo as leis
antitruste, as violações de que pode implicar sanções civis ou penais. A Whirlpool S.A
assinou um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), na
conclusão das investigações sobre suposta violação da lei antitruste no mercado
brasileiro de compressores. A companhia irá fazer uma contribuição no total de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, a
serem pagos em parcelas semestrais, ao longo de 5 anos e meio.
Estamos sujeitos a ações relacionadas a outras partes. Estimamos contingências passivas
e estabelecimento de reservas como exigido pelos princípios contábeis geralmente
aceitos com base na nossa avaliação de contingências em que a responsabilidade é
considerada provável e razoavelmente estimável em função dos fatos e circunstâncias
conhecidas por nós em um determinado ponto no tempo.
b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, a receita líquida de vendas
da Companhia apresentou um aumento de 12,7%, passando de R$5.924,4 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2008 para R$6.674,7 milhões no exercício findo
em 31 de dezembro de 2009. Este aumento representou R$750,2 milhões, advindo de
crescimento de volumes impulsionado pela redução do IPI que vigorou no Brasil de
abril de 2009 a janeiro de 2010 e maior acesso a crédito por parte dos consumidores,
bem como de ganhos de provenientes de mix de portfólio de produtos no período. No
mercado externo, os principais impactos nas variações de receitas entre os exercícios de
2009 e 2008 são decorrentes de alterações em preço e mix de vendas, em função da
crise mundial.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no nosso resultado operacional e financeiro
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, o resultado operacional da
Companhia apresentou uma redução de 47,2%, passando de R$762,1 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2008 para R$402,6 milhões no exercício findo
em 31 de dezembro de 2009.
Os principais efeitos que impactaram nosso resultado, conforme descritos
anteriormente, foram: o aumento de volumes, especialmente no mercado doméstico,
ganhos decorrentes da melhora de mix, ganhos de produtividade/escala, redução da
monetização do BEFIEX e o efeito negativo demonstrado nas outras despesas
operacionais, conforme item 16 das Notas explicativas das Demonstrações Financeiras
Padrão.

Além disso, a combinação da depreciação do real em relação ao dólar e da queda dos
preços das commodities (ambas reflexo ainda da crise internacional de 2008) contribuiu
para a obtenção de menores preços de matérias-primas importantes no setor em que
atuamos, tais como petróleo, aço e cobre. Adicionalmente, os efeitos da redução da taxa
básica de juros de 13,75% para 8,75% em 31 de dezembro de 2008 e 2009 impactaram
negativamente no resultado net de receitas/despesas financeiras.
10.3. Opinião dos Nossos Diretores acerca dos efeitos relevantes que os eventos
abaixo tenham causado ou e espera que venham a causar nas demonstrações
financeiras da Companhia e em seus resultados
a. da introdução ou alienação de segmento operacional
Não há, no presente momento, expectativa de introdução ou alienação futura de
segmento operacional.
b. da constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não houve constituição, aquisição ou alienação de participação societária em 2009, bem
como não há, no presente momento, planos para tais eventos.
c. dos eventos ou operações não usuais
Não há eventos ou operações não usuais praticadas pela Companhia, exceto o
mencionado na nota 10.2.a.ii.6.
10.4 Opinião dos Diretores sobre
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Com a promulgação da Lei n.º 11.638/07 e a edição da Medida Provisória n.º 449/08,
foram alterados, revogados e introduzidos dispositivos na Lei das Sociedades por
Ações, notadamente em relação ao seu capítulo XV, que trata de matéria contábil, com
vigência a partir das demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2008 e aplicáveis a todas as companhias constituídas na forma de
sociedades anônimas, incluindo companhias de capital aberto e sociedades de grande
porte.
O CPC 13 desobrigou as companhias a aplicar o disposto na NPC 12 e Deliberação
CVM nº 506/06 - Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção
de Erros, na adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08. Essa deliberação requer
que, além de discriminar os efeitos da adoção da nova prática contábil na conta de
lucros ou prejuízos acumulados, as companhias devem demonstrar o balanço de
abertura para conta ou grupo de contas relativo ao período mais antigo para fins de
comparação, bem como os demais valores comparativos apresentados, como se a nova
prática contábil estivesse sempre em uso. No entanto, a Companhia optou por não
adotar a isenção permitida pelo CPC 13, de forma que suas demonstrações financeiras

de 2007 e 2008 estão apresentadas seguindo as mesmas práticas contábeis e, portanto,
são comparáveis.
As referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na preparação ou
na apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro
de 2008 e das demonstrações financeiras do exercício comparativo findo em 31 de
dezembro de 2007, foram mensuradas e registradas pela Companhia com base nos
seguintes pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários e Conselho Federal de
Contabilidade:
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
aprovado pela Deliberação CVM nº 539, de 14 de março de 2008;
CPC 01 Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, aprovado pela Deliberação CVM nº
527, de 1 de novembro de 2007;
CPC 02 Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações
Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 534, de 29 de janeiro de 2008;
CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa, aprovado pela Deliberação CVM nº 547,
de 13 de agosto de 2008;
CPC 04 Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM nº 553, de 12 de novembro
de 2008;
CPC 05 Divulgação sobe Partes Relacionadas, aprovado pela Deliberação CVM nº 560,
de 11 de dezembro de 2008;
CPC 07 Subvenção e Assistência Governamentais, aprovado pela Deliberação CVM nº
555, de 12 de novembro de 2008;
CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, aprovado pela Deliberação CVM nº 557,
de 12 de novembro de 2008;
CPC 12 Ajuste a Valor Presente, aprovado pela Deliberação CVM nº 564, de 17 de
dezembro de 2008;
CPC 13 Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08, aprovado
pela Deliberação CVM nº 565, de 17 de dezembro de 2008;
CPC 14 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação,
aprovado pela Deliberação CVM nº 566, de 17 de dezembro de 2008.
Durante o ano de 2009, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu diversos
Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações cuja vigência é mandatória
apenas para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010, com
requerimento de que as sociedades efetuem reapresentação das demonstrações
financeiras do exercício comparativo.

Opcionalmente, as sociedades poderiam antecipar, para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2009, a adoção dos pronunciamentos com vigência para os exercícios
sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010, desde que em sua totalidade. A
Companhia decidiu por não exercer essa opção para as demonstrações financeiras de
2009.
Na opinião dos diretores as principais mudanças nas práticas contábeis, aplicáveis à
companhia, são as descritas acima.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
O balanço patrimonial inicial de 1 de janeiro de 2007 (data de transição) foi preparado
considerando as exceções requeridas e algumas das isenções opcionais permitidas pelo
pronunciamento contábil CPC 13, sendo elas:
(i) Isenção sobre a apresentação de demonstrações financeiras comparativas
As demonstrações financeiras de 2008 e 2007 estão preparadas nas bases contábeis
vigentes em 2008. A opção dada pelo CPC 13 de não ajustar as demonstrações
financeiras de 2007 aos padrões contábeis de 2008 não foi adotada pela Companhia.
(ii) Isenção sobre a classificação de instrumentos financeiros na data original de seu
registro
A Companhia optou por determinar a classificação e, conseqüentemente, a forma de
mensuração de cada instrumento financeiro no momento original de seu registro.
(iii) Isenção sobre a manutenção de saldos no ativo diferido até sua realização
A Companhia optou por manter os saldos reconhecidos no grupo do ativo diferido até
sua completa amortização. Conforme requerido pelo CPC 13, a Companhia efetuou
análise sobre a recuperação desses saldos, nos termos do CPC 01 – Redução ao valor
recuperável de ativos, e não identificou nenhum indicador de perda de seu valor
recuperável.
(iv) isenção sobre as considerações de cálculo do ajuste a valor presente
A Companhia calculou o ajuste a valor presente com base em cálculo global sobre os
saldos em aberto de cada grupo de contas de ativos e passivos monetários, assim como,
aplicou as taxas de desconto com base nas premissas de mercado existentes na data de
transição. Os itens que compõe cada um dos grupos de contas que foram objeto de
cálculo global possuem características uniformes.
(v) Isenção para apresentação das demonstrações dos fluxos de caixa e do valor
adicionado sem indicação dos valores correspondentes ao exercício anterior
A Companhia optou por não preparar e apresentar as demonstrações dos fluxos de caixa
e do valor adicionado relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, de
acordo com as disposições contidas no CPC 03 e CPC 09, respectivamente. A
Companhia também optou por não mais apresentar as demonstrações das origens e
aplicações de recursos para os exercícios encerrados a partir de 01 de janeiro de 2008.

(vi) Neutralidade para fins tributários da aplicação inicial da Lei nº 11.638/07 e da
Medida Provisória nº 449/08
A Companhia optou pelo Regime Tributário de Transição (RTT) instituído pela Medida
Provisória nº 449/08, por meio do qual as apurações do imposto sobre a renda (IRPJ),
da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), da contribuição para o PIS e da
contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS), para o biênio 20082009, continuam a ser determinadas sobre os métodos e critérios contábeis definidos
pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, vigentes em 31 de dezembro 2007. Dessa
forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre os ajustes
decorrentes da adoção das novas práticas contábeis advindas da lei 11.638/08 e MP
449/08 foram registrados nas demonstrações financeiras da Companhia, quando
aplicáveis, em conformidade com a Instrução CVM nº 371. A Companhia irá consignar
referida opção na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) no ano de 2009.
(vii) Exceção sobre amortização de ágios fundamentados por rentabilidade futura
(goodwill) e reconhecimento retroativo de ativos intangíveis
Os custos de desenvolvimento de ativos intangíveis, incorridos na e até a data de
transição, que não estavam reconhecidos pela Companhia como um ativo intangível, e
que à luz do pronunciamento contábil CPC 04 passaram a atender aos critérios de
reconhecimento, não foram registrados pela Companhia como ativos intangíveis no
balanço inicial. Os custos posteriores à data de transição, quando atendidos os critérios,
foram reconhecidos como ativos intangíveis.
Os ágios fundamentados em rentabilidade futura registrados pela Companhia, foram
amortizados linearmente até 31 de dezembro de 2008.
Os deságios foram analisados, e os que se referem à diferença entre valor de mercado e
valor contábil dos ativos e passivos continuaram a ser amortizados, e os referentes a
outras razões foram baixados contra lucros ou prejuízos acumulados no balanço de
abertura de 2008.
(viii) Exceção sobre o tratamento doações e subvenções para investimentos
Companhia optou por não manter o tratamento contábil vigente, relativo às doações e
subvenções para investimentos concedidos, recebidos, garantidos, compensáveis
anteriormente a 31 de dezembro de 2008, na data em que foram originados, desta forma,
seguindo as disposições contidas no CPC 08.
(ix) Exceção para aplicação da primeira avaliação periódica da vida útil-econômica dos
bens do imobilizado
Eventuais mudanças na estimativa da vida-útil econômica dos ativos, decorrentes de
reavaliação, se relevantes, serão tratadas como mudança de estimativas contábeis a
serem reconhecidas de forma prospectiva.

Na opinião dos diretores, os impactos significativos no patrimônio líquido e no
resultado, da controladora e consolidado, referentes às alterações introduzidas pela Lei
11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, são os seguintes:
Patrimônio Líquido
Breve
descrição
do ajuste
Patrimônio líquido antes das alterações introduzidas pela
Lei 11.638/07 e MP 449/08
Ajustes de exercícios anteriores 2006 – adequação Lei 11.638/07
e MP 449/08
Ganhos (perdas) não realizadas com instrumentos
de hedge reconhecidos no patrimônio líquido
Ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários qualificáveis
Participação em sociedades controladas
Imposto de renda e contribuição social diferidos relacionado ao item I
Imposto de renda e contribuição social diferidos relacionado ao item II
Efeitos líquidos decorrentes da aplicação integral da Lei 11.638/07
e MP 449/08
Patrimônio líquido com a aplicação integral da Lei 11.638/07 e
MP 449/08
Resultado
Breve
descrição
do ajuste
Lucro líquido do exercício antes das alterações
introduzidas pela Lei 11.638/07 e MP 449/08
Ajuste a valor presente de ativos e passivos
monetários qualificáveis
Efeitos decorrentes da tradução da moeda
funcional de controladas para a moeda
funcional de apresentação
Participação em sociedades controladas
e coligadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
relacionado ao item II
Participação minoritários
Equivalência patrimonial (perdas de capital)
Efeitos líquidos decorrentes da aplicação integral
da Lei 11.638/07 e MP 449/08
Lucro líquido do exercício com a aplicação
integral da Lei 11.638/07 e MP 449/08

Controladora
2008
2007
1.741.469

1.729.957

1.131

1.131

I

(239.918)

64.616

II
III
IV
IV

(8.253)
(6.419)
81.572
2.806

7.925
(2.872)
(21.969)
(2.694)

(169.081)

46.137

1.572.388

1.776.094

Controladora
2008
2007

Consolidado
2008
2007

741.407

506.266

741.407

506.266

II

(16.178)

7.925

(20.715)

2.479

V

(63.654)

22.808

(64.231)

23.431

III

(3.548)

(2.872)

-

-

IV

5.500

(2.694)

7.043

(1.042)

III

-

-

23
(704)

305
623

(77.880)

25.167

(78.584)

25.796

663.527

531.433

662.823

532.062

Nos últimos 3 exercícios sociais não foram feitas ressalvas ou ênfases nos pareceres de
nossos auditores, exceto pela ênfase relativa à alteração das práticas contábeis descrita
no item (b) acima.
10.5. Opinião dos Nossos Diretores acerca das Políticas Contábeis Críticas
Adotadas explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração
sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos
resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões,
contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração,
vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em

moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de
recuperação de ativos e instrumentos financeiros
A elaboração de nossas demonstrações financeiras de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil requer que efetuemos certos julgamentos e utilizemos premissas na
determinação do valor e registro de estimativas contábeis, a respeito dos efeitos de
questões que são, por natureza, incertas e que impactam o valor de nossos ativos e
passivos. Os resultados efetivos podem divergir de tais estimativas. Com o intuito de
fornecer um entendimento de como formamos nosso julgamento e estimativas sobre
determinados eventos futuros, resumimos as nossas principais práticas contábeis críticas
a seguir. Na opinião dos diretores tais práticas são adequadas.
10.5.1 Apuração do resultado
As receitas de vendas e serviços estão sendo apresentadas brutas, ou seja, incluem os
impostos e os descontos incidentes sobre as mesmas, os quais estão apresentados como
contas redutoras das receitas. O resultado das operações é apurado em conformidade
com o regime contábil de competência de exercício. A receita de venda de produtos é
reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável,
todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador, a
Companhia não detém mais controle ou responsabilidade sobre a mercadoria vendida e
é provável que os benefícios econômicos sejam gerados à favor da Companhia. Uma
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. Os fretes
sobre as vendas são incluídos no custo do produto vendido. As receitas e despesas de
juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de
receitas/despesas financeiras.
10.5.2 Contas a receber líquidas
Estão apresentadas a valores de realização, sendo que as contas a receber de clientes no
mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes na data das
demonstrações financeiras. Foi constituída provisão em montante considerado suficiente
pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.
10.5.3 Provisão para recuperação de ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor
recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável.
10.5.4 Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira
Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras

A moeda funcional da Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação
das demonstrações financeiras da controladora (Companhia) e consolidadas. As
demonstrações financeiras de cada controlada incluída na consolidação da Companhia e
aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de
equivalência patrimonial são preparadas com base na moeda funcional de cada entidade.
Para as controladas localizadas no exterior que a Administração concluiu que por
possuírem independência administrativa, financeira e operacional, os seus ativos e
passivos são convertidos para Reais pela taxa de câmbio das datas de fechamento dos
balanços e os resultados apurados pelas taxas médias mensais dos períodos. Tais
controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, cujos resultados
anuais são reconhecidos na proporção da participação de investimento da Companhia
como resultado de equivalência patrimonial. As atualizações da conta de investimentos
decorrente de variação cambial são registradas na conta de ajustes acumulados de
conversão no patrimônio líquido da controladora. Para fins de consolidação, as
demonstrações financeiras dessas controladas são incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas e os ajustes decorrentes da variação cambial nos ativos e
passivos são registrados na conta de ajustes acumulado de conversão, no patrimônio
líquido consolidado.
Transações denominadas em moeda estrangeira
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos
para a moeda funcional (o Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos
respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses
ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os
encerramentos dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras
no resultado.
10.5.5 Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos financeiros.
Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos
custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão,
exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo
por meio do resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado do
exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as
regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos financeiros em:
(i) ativo e passivo financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado, (ii)
mantido até o vencimento, (iii) empréstimos e recebíveis e (iv) disponível para venda.
Ativos financeiros
São classificados entre as categorias abaixo de acordo com o propósito para os quais
foram adquiridos ou emitidos:
a) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem ativos
financeiros mantidos para negociação e ativos designados no reconhecimento inicial ao
valor justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para

negociação se originados com o propósito de venda ou recompra no curto prazo.
Derivativos também são classificados como mantidos para negociação, exceto aqueles
designados como instrumentos de hedge. A cada data de balanço são mensurados pelo
seu valor justo. Os juros, correção monetária, variação cambial e as variações
decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado quando incorridos
na linha de receitas ou despesas financeiras.
b) Investimentos mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos definidos para os quais a
Companhia tem intenção positiva e a capacidade de manter até o vencimento. Após
reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros. Esse método utiliza uma taxa de desconto que quando aplicada sobre os
recebimentos futuros estimados, ao longo da expectativa de vigência do instrumento
financeiro, resulta no valor contábil líquido. Os juros, atualização monetária, variação
cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no
resultado quando incorridos na linha de receitas ou despesas financeiras.
c) Empréstimos (concedidos) e recebíveis: ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis porém não cotados em mercado ativo. Após
reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros. Os juros, atualização monetária, variação cambial, menos perdas do
valor recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos
na linha de receitas ou despesas financeiras.
d) Disponíveis para venda: Ativos financeiros que não se qualificam nas categorias 3.3a.
a 3.3c. acima. Na data de cada balanço são mensurados pelo seu valor justo. Os juros,
atualização monetária e variação cambial, quando aplicável, são reconhecidos no
resultado quando incorridos, e as variações decorrentes da diferença entre o valor do
investimento atualizado pelas condições contratuais e a avaliação ao valor justo são
reconhecidas no patrimônio líquido na conta de ajustes de avaliação patrimonial
enquanto o ativo não for realizado, sendo reclassificadas para o resultado após a
realização, líquida dos efeitos tributários.
Passivos financeiros
São classificados entre as categorias abaixo de acordo com a natureza dos instrumentos
financeiros contratados ou emitidos:
a) Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem
passivos financeiros usualmente negociados antes do vencimento, passivos designados
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado e derivativos, exceto
aqueles designados como instrumentos de Hedge. A cada data de balanço são
mensurados pelo seu valor justo. Os juros, a atualização monetária, a variação cambial e
as variações decorrentes da avaliação ao valor justo, quando aplicáveis, são
reconhecidos no resultado quando incorridos.
b) Passivos financeiros não mensurados ao valor justo: passivos financeiros não
derivativos que não são usualmente negociados antes do vencimento. Após

reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa
efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária e a variação cambial, quando
aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: contas a pagar a
fornecedores, perdas não realizadas em operações com derivativos e empréstimos e
financiamentos.
Operações de hedge
I. Objetivo
A Companhia está exposta a flutuações de taxas de câmbio e de preços de commodities
que podem afetar o resultado operacional e financeiro. A administração da Companhia
tem a responsabilidade de medir, monitorar e mitigar os riscos financeiros adversos
decorrentes dessas exposições. Portanto, são utilizados instrumentos financeiros
derivativos com objetivo de gerenciar o risco e proteger o fluxo de caixa, os ativos e
passivos da Companhia, da volatilidade de preços de commodities e de variações
cambiais.
II. Política de Utilização
A Companhia possui uma política global sobre operações com derivativos determinada
por sua Controladora, a qual requer aprovação da Diretoria da Controladora para
contratação destas operações. A política proíbe negociação especulativa e determina a
diversificação de Contrapartes que possuem elevado grau de investimento,
conseqüentemente a companhia somente realiza operações de derivativos com bancos
de primeira linha no exterior e no Brasil.
Ainda de acordo com a política da Companhia, todas as operações envolvendo
derivativos devem estar dentro de um limite de exposição liquida baseada em projeções
futuras de exportação e importação da Companhia e da posição atual de Balanço
(Contas a Receber e a Pagar).
III. Estratégias de Gerenciamento de Riscos
A Companhia possui área específica e dedicada para, diariamente, monitorar e avaliar a
exposição consolidada de forma a acompanhar os resultados financeiros e o impacto no
fluxo de caixa, bem como para garantir que os objetivos traçados inicialmente sejam
atingidos.
(a) Exposição a riscos cambiais
Para proteger-se do risco da variação cambial, associado aos contratos assumidos,
remessas e recebimentos futuros, a companhia utiliza: ACE (Antecipações Cambiais de
Exportações) e Contrato Futuro de Moeda NDF (“Non Deliverable Forward” Asiáticos
e “Plain Vanilla”).
Tipos de Hedge utilizados pela Companhia conforme Política Global.
1. Hedge de Balanço

Exposições líquidas de Ativos e Passivos em moeda estrangeira apresentadas na posição
de balanço são cobertas por operações de “hedge” que são reavaliadas e ajustadas
mensalmente, nomeados “hedge” de balanço.
Os ajustes positivos e negativos decorrentes destes contratos de “hedge” são
reconhecidos mensalmente no resultado como receita ou despesa financeira.
Vale ressaltar que o objetivo do uso destes contratos é neutralizar o efeito de flutuações
cambiais onde o ajuste negativo ou positivo do contrato de “hedge” é compensado pelo
ganho ou perda cambial dos ativos e passivos líquidos.
2. Hedge de Fluxo de Caixa
A exposição de fluxo de caixa futuro é coberta mensalmente de acordo com a política
estabelecida que vincula a cobertura de “hedge” ao prazo negociado conforme segue:
próximos 6 meses: entre 50% a 80% de cobertura, entre 7 a 12 meses: entre 50% a 60%
de cobertura, e entre 12 a 15 meses: entre 10% a 40% de cobertura. Estes hedges são
nomeados “hedge” de fluxo de caixa.
É importante ressaltar que a Companhia adota um intervalo de cobertura nunca superior
a 80% para absorver eventuais oscilações de demanda de mercado evitando qualquer
posição “overhedged” e especulativa. O valor justo dos contratos de fluxo de caixa
futuros é apresentado em contas do Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e AAP –
Ajuste de Avaliação Patrimonial), não impactando o resultado da Companhia. O
reconhecimento do ajuste de “hedge” no resultado está atrelado ao momento em que o
item protegido (volume liquido resultante exportação e importação) afete a
demonstração de resultado.
O objetivo da contratação desses instrumentos é garantir os compromissos com
acionistas evitando variações significativas.
(b) Exposição a riscos de “commodities”
A Companhia está exposta à variação de preços de “commodities”, apresentando
volume significativo em cobre e alumínio, para os quais utiliza contratos de Termo de
Mercadorias (Asiático) para se proteger das variações de preços. Os riscos advêm de
compromissos assumidos e compras projetadas dessas commodities que não estão
fixadas diretamente com fornecedores.
Os contratos de Termo não exigem garantias a serem depositadas.
Para proteger-se da exposição de variação nos preços de commodities, a Companhia
adota a seguinte estratégia: cobertura de “hedge” para os próximos três anos. Contudo,
vale ressaltar que a política estabelecida para este período varia de acordo com o prazo
negociado conforme segue: próximos 9 meses: entre 50% a 80% de cobertura, entre 10
a 12 meses: entre 40% a 60% de cobertura, entre 13 a 15 meses: entre 20% a 40% de
cobertura e, entre 15 a 36 meses: entre 0% a 40% de cobertura.
A Companhia adota um intervalo de cobertura nunca superior a 80% para absorver
eventuais oscilações de demanda de mercado evitando qualquer posição “overhedged” e
especulativa. O valor justo dos contratos de commodities é apresentado em contas do
Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo e AAP – Ajuste de Avaliação Patrimonial) não
impactando o resultado da Companhia. O reconhecimento do ajuste de “hedge” no
resultado está atrelado ao momento em que o item protegido (a compra da

“commodity”) afete a demonstração de resultado de fato, pela sua utilização na
produção.
O objetivo da contratação desses contratos é garantir os compromissos com acionistas
evitando variações significativas.
10.5.6 Estoques
Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, não excedendo o seu valor de
mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas
quando consideradas necessárias pela Administração. As importações em andamento
estão demonstradas ao custo acumulado de cada importação.
10.5.7 Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, adicionado dos juros e
demais encargos financeiros incorridos durante a construção ou desenvolvimento de
projetos, atualizado monetariamente com base na legislação em vigor até 31 de
dezembro de 1995. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas
mencionadas na Nota 12 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos
bens. Os encargos financeiros capitalizados são depreciados considerando os mesmos
critérios e vida útil determinados para o item do imobilizado aos quais foram
incorporados. O imobilizado está líquido de créditos de PIS/COFINS e ICMS e a
contrapartida está registrada como impostos a compensar.
Os gastos incorridos com manutenção e reparo são contabilizados somente se os
benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores
mensurados de forma confiável, enquanto que os demais gastos são registrados
diretamente no resultado quando incorridos.
10.5.8 Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial
ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas
do valor recuperável, quando aplicável.
A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou indefinida.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, porém são
submetidos a teste anual para análise de perda no seu valor recuperável
Ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil
econômica e avaliados em relação à perda de valor recuperável sempre que houver
indicação de perda de seu valor econômico. O período e o método de amortização de
um ativo intangível de vida definida são revistos no mínimo no encerramento de cada
exercício. Mudanças na vida útil ou no padrão de consumo de benefícios futuros
esperados são contabilizadas por meio da mudança no período ou método de
amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis.

10.5.9 Outros ativos e passivos
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base
as melhores estimativas do risco envolvido.
A Companhia e suas controladas são patrocinadoras da Bradesco Vida e Previdência
S.A. que administra os planos de pensão, de assistência médica e de outros benefícios
pós-emprego para seus empregados. As contribuições da Companhia e de suas
controladas são determinadas de forma atuarial e registradas pelo regime de
competência.
Os planos de benefícios são avaliados atuarialmente ao final de cada exercício para
verificar se as taxas de contribuição estão sendo suficientes para a formação de reservas
necessárias aos compromissos atuais e futuros. Os ganhos ou perdas atuariais são
reconhecidos de acordo com o regime de competência.
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário são
demonstrados como não circulantes.
10.5.10 Subvenções e assistências governamentais
As subvenções e assistências governamentais são reconhecidas quando há razoável
segurança de que foram cumpridas as condições estabelecidas pela Secretaria do Estado
de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN) e de que serão auferidas.
São ainda registradas como receita no resultado durante o período necessário para
confrontar com a despesa que a subvenção ou assistência governamental pretende
compensar.
10.5.11 Compromissos e contingências
A Companhia e suas controladas efetuam uma avaliação permanente dos riscos
envolvidos em processos cíveis, trabalhistas e tributários que surgem no decorrer de
suas atividades. Essa avaliação é efetuada com base nas informações disponíveis e nos
fatores de riscos presentes em cada processo, com base na opinião dos assessores
jurídicos da Companhia e de suas controladas.
A avaliação e classificação da chance de perda entre provável, possível e remota, feita a
partir deste trabalho, determina os casos passíveis de constituição de provisão, sendo
provisionadas somente as contingências classificadas como prováveis, em montantes
considerados necessários para cobrir os eventuais gastos que possam advir do desfecho
dos referidos processos.

10.6. Opinião dos nossos diretores sobre os controles internos adotados para
assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:
a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e
providências adotadas para corrigi-las
Os Diretores da Companhia acreditam que o grau de eficiência dos controles internos
adotados na elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório e suficiente para
assegurar eficiência, precisão e confiabilidade.
Os demonstrativos financeiros são preparados a partir dos registros contábeis da
Companhia, livros e contas que refletem de forma precisa todas as transações materiais
da companhia, com suficiente grau de detalhamento. A Companhia usa o sistema SAP
de informações gerenciais .
A Companhia mantém um sistema de controles internos desenhado para fornecer o
nível de segurança adequado e suficiente de que os livros, registros e ativos da
Companhia são mantidos e contabilizados em acordo com as autorizações da
administração. Registros contábeis da empresa, políticas e controles internos são
periodicamente revisados por uma equipe de auditoria interna.
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório
do auditor independente
Não há.
10.7. Caso a Companhia tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, os diretores devem comentar:
A Companhia não realizou oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos 3
últimos exercícios sociais.
a. como os recursos resultante da oferta foram utilizados
Não aplicável.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas
de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não aplicável.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não aplicável.
10.8. Opinião dos Diretores sobre
a. os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não
aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items),

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
iii. contratos de futura compra e venda de produtos e serviços
A Companhia possui operações de “vendor” sobre as quais é responsável pela
liquidação dos títulos, caso os devedores originais não efetuem o pagamento destes no
vencimento.
A Companhia possui contratos de compras futuras que representam menos do que 1,5%
do total da base de compras.
b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.8, os diretores devem comentar:
a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações
financeiras da Companhia
b. natureza e o propósito da operação
c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor
da Companhia em decorrência da operação
Em caso de não pagamento das operações de “vendor” pelos devedores originais, a
Companhia adota rigorosas normas e procedimentos de forma a minimizar os riscos
referentes à operação em questão.
As operações de “vendor” atendem um programa de financiamento de vendas através do
qual a Companhia obtém financiamento direto para seus clientes oferecendo aos
mesmos acesso a linhas de crédito com taxas competitivas.
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, o saldo em aberto de operações de “vendor” era
de R$504.673 e R$ 382.578 (R$ 538.429 e R$ 474.586 no Consolidado),
respectivamente.
10.10. Os nossos diretores devem indicar e comentar os principais elementos do
nosso plano de negócios, explorando especificamente os seguintes tópicos
a. investimentos, incluindo:
(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos;
Os investimentos de capital previstos para 2010 tratam-se, em sua maior parte, de
investimentos na manutenção de maquinas e equipamentos das plantas industriais,

aumento de flexibilidade e capacidade produtiva, adaptação às normas ambientais
(processos, produtos e serviços), iniciativas de redução de custo, desenvolvimento de
novos produtos e TI.
(ii) fontes de financiamento dos investimentos;
Como fontes de financiamento de investimentos, a Companhia utiliza-se do caixa
gerado pelas operações e composição apropriada de dívida de curto e longo prazo
quando necessário. A Companhia participa também dos programas promovidos pela
agência Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, por meio de subvenção econômica,
recursos não reembolsáveis de cooperação universidade-empresa e recursos
reembolsáveis, além de incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento da lei
11.196/2005.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Não realizamos desinvestimentos nos últimos 3 exercícios sociais. Não há
desinvestimentos em andamento ou previstos.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes
ou outros ativos que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva
Não Aplicável
c. novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento
já divulgadas; (ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de
novos produtos; ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv)
montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Em 2010 a Whirlpool S.A pode aplicar até US$ 250 milhões em investimentos que
incluem algum aumento de capacidade de produção onde for necessário, muita
inovação, atividades de pesquisa e desenvolvimento e investimento nas marcas. Dentre
os projetos em desenvolvimento a empresa participa de programas promovidos pela
agência Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) por meio de subvenção econômica,
recursos não reembolsáveis de cooperação universidade-empresa e recursos
reembolsáveis, além de incentivos fiscais à pesquisa e desenvolvimento da lei
11.196/2005. Todos os trâmites legais exigidos são cumpridos para assegurar a
transparência e a idoneidade dos programas.
10.11. Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção
Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção “10”.

11. Projeções
11.1 As projeções devem identificar: (a)objeto da projeção; (b) período projetado e
o prazo de validade da projeção; (c) premissas da projeção, com a indicação de
quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e quais escapam ao
seu controle; (d) valores dos indicadores que são objeto da previsão
11.2. Na hipótese de o emissor ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios
sociais, projeções sobre a evolução de seus indicadores: (a) informar quais estão
sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário; (b) quanto às projeções relativas a períodos já
transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo desempenho dos
indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções;
(c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as
projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for o
caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
A Companhia não tem como prática divulgar projeções financeiras, limitando-se à
divulgação de determinadas informações ao mercado a título de direcionamento,
geralmente quando procurada pelos meios de imprensa.
Ao longo de 2009 foram divulgadas projeções referentes a perspectivas de crescimento,
especialmente após o pacote de incentivo fiscal relacionado à indústria de
eletrodomésticos. As principais notícias divulgadas referiram-se a:
(i) expansão de vendas prevista para o ano de 2009 em torno de 20%, baseada em
projeções de mercado (OESP, 02/12/2009),
(ii) Considerando as perspectivas econômicas atuais, investimentos de até US$ 250M
em 2010, referentes a desenvolvimento de novos produtos, inovação, investimento em
marcas e algum aumento de capacidade; e
(iii) perspectiva de crescimento de 8-10% em 2010, baseadas em crescimento da
indústria no Brasil e América Latina (Valor Econômico, 29/01/2010).
12. Assembléia Geral e Administração
12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no
seu estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão e comitê
b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação
dos comitês
c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê
d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de
administração, dos comitês e da diretoria

a) atribuições de cada órgão e comitê
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração, composto por no
mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, acionistas da Companhia, eleitos pela
Assembléia Geral, com mandato de até 3 (três) anos, facultada a reeleição.
Conselho de Administração
Compete ao Conselho de Administração, além das funções estabelecidas no art. 142, da
Lei nº 6404/76: (a) estabelecer a política de desenvolvimento industrial, comercial,
financeira e de pessoal da companhia e suas controladas; (b) aprovar planos de
expansão e diversificação das atividades sociais; (c) manifestar-se sobre as
demonstrações financeiras anuais e relatório da administração, podendo, para tal
finalidade, solicitar dos Diretores quaisquer informações relativas a tais documentos; (d)
propor à Assembléia Geral Ordinária a destinação do lucro líquido do exercício anterior;
(e) eleger os Diretores da companhia; (f) escolher e destituir os Auditores Independentes
da Companhia; (g) declarar dividendos intermediários; (h)autorizar a Diretoria adquirir
ações de emissão desta Companhia, para efeito de cancelamento ou permanência em
tesouraria e, posteriormente aliená-las; (i) aprovar as operações e contratos, de qualquer
natureza, incluindo os financeiros, que de forma única ou conexa, ultrapassem o
montante de 13% (treze por cento) do patrimônio líquido da companhia, conforme
previsto no último balanço patrimonial aprovado pela Assembléia Geral; (j) aprovar a
alienação, aquisição e oneração de bens do ativo fixo, que não sejam bens imóveis ou
direitos a eles relacionados, cujo valor ultrapasse o montante de 1% (um por cento) do
patrimônio líquido da companhia, conforme previsto no último balanço patrimonial
aprovado pela Assembléia Geral.
Diretoria
A Diretoria será composta por no mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 12 (doze) Diretores,
Acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, e cujo
prazo de gestão não será superior a 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.
Para as atribuições específicas de cada diretor da Companhia, ver item 12.1(d) abaixo.
Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo é órgão não permanente e, quando instalado, será composto de 3
(três) a 6 (seis) membros independentes. São eleitos anualmente pelo Conselho de
Administração, com mandato não superior a 1 (um) ano podendo ser reeleitos. Ao
Conselho Consultivo competirá aconselhar a Administração nas suas atividades, em
especial, com relação aos temas de ordem econômica, de mercado interno e externo,
política, gestão, entre outros.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e será composto de 3 (três) a 5
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, residentes no país, e somente
será instalado pela assembléia Geral nos casos previstos em lei.
b) data da instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos
comitês
Não houve constituição do Conselho Fiscal nos últimos três exercícios.
c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria são avaliados, nos termos
descritos no item 13 deste Formulário.
d) atribuições e poderes individuais dos membros da diretoria
Funções do Diretor Presidente: terá o dever de administrar e ser responsável por todas
as atividades sociais e operações da Companhia e ainda coordenar e ser responsável
pelas atividades dos demais Diretores.
Os demais Diretores assistirão o Diretor Presidente e com ele cooperarão na
administração da Companhia
e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de
administração, dos comitês e da diretoria
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria são avaliados, nos termos
descritos no item 13 deste Formulário.
12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembléias gerais,
indicando:
a. prazos de convocação
b. competências
c. endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembléia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise
d. identificação e administração de conflitos de interesses
e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
f. formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração
outorgados por acionistas, indicando se o emissor admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico
g. manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias
h. transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias
i. mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas
formuladas por acionistas
a) prazos de convocação
As Assembléias Gerais da Companhia são convocadas com, no mínimo, 15 (quinze)
dias corridos de antecedência em primeira convocação e com 8 (oito) dias corridos de
antecedência no caso de segunda convocação.
b) competências
A Companhia observa as regras da Lei das Sociedades por Ações relativas às
competências da Assembléia Geral. Nesse sentido, compete aos acionistas, reunidos em
assembléia geral, deliberar sobre as seguintes matérias:
• reformar o Estatuto Social da Companhia, inclusive para alterar o objeto social;
• eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do
Conselho
Fiscal, quando instalado;
• tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações
financeiras por eles apresentadas;

• autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o parágrafo 1º do artigo 59, da Lei
6.404/76;
• suspender o exercício dos direitos do acionista;
• deliberar sobre a avaliação dos bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital;
• deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua
dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
• deliberar sobre a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial e/ou falência;
c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembléia
geral estarão à disposição dos acionistas para análise
Endereço eletrônico: http://www.cvm.gov.br
Endereço Físico: Sede da Companhia: Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar,
São Paulo – SP. CEP: 04578-000.
d) identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de
interesse, aplicando-se à hipótese as regras constantes na lei 6404/76, art. 115, § 1º,
abaixo transcritas:
Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia;
considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a
outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de
que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
§ 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao
laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à
aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da
companhia.
e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto
A Companhia não solicita procurações aos acionistas para o exercício do direito de
voto.
f) formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração
outorgadas por acionistas, indicando se a Companhia admite procurações outorgadas
por acionistas por meio eletrônico
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a Companhia aceita os instrumentos de
procuração, desde que revestidos das formalidades legais, quais sejam: procurador
constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou
advogado; ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de
investimento representar os condôminos.
O procurador ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia Geral munido
da procuração, revestida das formalidades indicadas, bem como de documentos que

comprovem sua identidade. A Companhia não admite procurações outorgadas por meio
eletrônico.
g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias
A Companhia não mantém fóruns nem páginas na rede mundial de computadores
destinados a receber
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembléias.
h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembléias
Na data deste Formulário de Referência, não realizamos transmissão ao vivo do vídeo
e/ou do áudio de
nossas assembléias.
i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas
formuladas por acionistas
Na data deste Formulário de Referência, não há tais mecanismos.
12.3 Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela lei nº6.404/76
Exercício Social
01/01/2009 até 31/12/2009

Publicação:

Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações
Financeiras

Jornal:

Diário Oficial do Estado e Valor
UF: SP Data: 14/05/2010
Econômico

Publicação:

Convocação da AGO que
Demonstrações Financeiras

Jornal:

Diário Oficial do Estado e Valor
UF: SP Data: 09/04/2010
Econômico

Publicação:

Convocação da AGO que
Demonstrações Financeiras

Apreciou

Apreciou

as

as

Exercício Social

Jornal:

Diário Oficial do Estado e Valor
UF: SP Data: 08/04/2010
Econômico

Publicação:

Convocação da AGO que
Demonstrações Financeiras

Jornal:

Diário Oficial do Estado e Valor
UF: SP Data: 07/04/2010
Econômico

Apreciou

as

Publicação: Demonstrações Financeiras

Jornal:

Diário Oficial do Estado e Valor
UF: SP Data: 26/03/2010
Econômico

12.4. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de
administração, indicando:
a. freqüência das reuniões
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
a) freqüência das reuniões
O Conselho de Administração se reúne, no mínimo, a cada 6 (seis) meses, ou sempre
que os interesses sociais exigirem, por convocação do Presidente do Conselho, do
Diretor Presidente ou de qualquer outro conselheiro.
b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Não há acordo de acionistas.
c) regras de identificação e administração de conflitos de interesses
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho
de Administração

da Companhia está proibido de votar em qualquer assembléia ou reunião do Conselho
de Administração, ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha
interesses conflitantes com os da Companhia.
12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de
arbitragem.
Não há.
12.6/8 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho
fiscal

Nome

C.P.F.

Enrico Zito

Cargo eletivo ocupado
12 - Diretor de Relações com
Investidores

090.356.638-96

Idade:

43

Órgão administração:

Pertence apenas à Diretoria

Data da eleição:

30/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia
Ordinária de 2012

Profissão:

administrador

Data da posse:

30/04/2009

Geral Foi
eleito
controlador:

pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
2005- 2006: Diretor Financeiro e de relações com Investidores na Embraco S.A. 2007 – mai/2010:
Diretor de Suprimentos, Finanças e Relações com Investidores Jun/2010 – até o momento: Diretor
LAR International, Finanças e Relações com Investidores
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Diretor do Grupo Sharp S/A Equipamentos Eletrônicos. / Não há.

José Aurélio Drummond Junior

10 - Diretor
Superintendente

089.144.598-61

Idade:

46

Órgão administração:

Pertence apenas à Diretoria

Data da eleição:

27/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia
Ordinária de 2012

Presidente

Profissão:

engenheiro

Data da posse:

27/04/2009

Geral Foi
eleito
controlador:

pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
2004 – Diretor Comercial da Whirlpool S.A. (Unidade Eletrodomésticos) 2007 – Diretor Presidente da
Unidade Eletrodomésticos da Whirlpool S.A. 2008 até o momento – Diretor Presidente da Whirlpool
S.A
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Gerente da Alcoa Alumínio S.A., Diretor Presidente da Unidade Eletrodomésticos da Whirlpool S.A. e
Diretor Presidente da Whirlpool S.A. / Não há.
José Lainor Driessen
Idade:

497.275.759-00
50

19 - Outros Diretores
Profissão:

engenheiro

Data da posse:

29/04/2009

Órgão administração: Pertence apenas à Diretoria
Data da eleição:

29/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia Geral Ordinária Foi
eleito
de 2012.
controlador:

Outros cargos e funções exercidas no emissor:

pelo

Sim

/

2005 – Diretor Vice-Presidente de Europe Operations da Whirlpool S.A. (Unidade Embraco) 2009 –
Diretor Vice-Presidente da Whirlpool S.A. (Unidade Embraco)
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Não há.
Roberto Holthausen Campos

568.442.129-68

19 - Outros Diretores

Idade:

45

Órgão administração:

Pertence apenas à Diretoria

Data da eleição:

29/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia
Ordinária de 2012.

Profissão:

engenheiro

Data da posse:

29/04/2009

Geral Foi
eleito
controlador:

pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
2005 – Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Procurement e Embraco Eletronic Controls (EECON)
na Embraco S.A. 2006 – 2009 - Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Procurement e EECON na
Whirlpool S.A. (Unidade Embraco) Abril/2009 – Diretor Vice-Presidente da Whirlpool S.A. –
Unidade Embraco
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Não há.
Sidnei Lopes Sanches
Idade:

080.176.498-00
43

Órgão administração: Pertence apenas à Diretoria

19 - Outros Diretores
Profissão:

matemático

Data da eleição:

30/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia Geral Ordinária Foi
eleito
de 2012
controlador:

30/04/2009

Data da posse:
pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
2003- 2006: Diretor Financeiro da Whirlpool Mexico 2007 – Controller da Whirlpool S.A. 2008 –
Diretor Financeira da Whirlpool S.A.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Não há.
Antonio Mendes
Idade:

037.998.408-34
69

29 - Outros Conselheiros
advogado

Profissão:

Órgão administração: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Data da eleição:

29/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia Geral Ordinária Foi
eleito
de 2012
controlador:

29/04/2009

Data da posse:
pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
2000 a atual – Membro do Conselho de Administração da Whirlpool S.A.
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
1965 - Integrante de Pinheiro Neto - Advogados, tendo sido admitido como sócio em 1973, integrando
o Setor Empresarial. / Não há.

Armando Ennes do Vale Junior

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

007.043.118-36

Idade:

53

Órgão administração:

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Data da eleição:

27/04/2010

Prazo do mandato:

Até a Assembléia
Ordinária de 2012

economista

Profissão:

27/04/2010

Data da posse:
Geral Foi
eleito
controlador:

pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
O candidato ocupa cargos de gestão na Companhia e em sua controlada Whirlpool Eletrodomesticos
AM S.A., desde 1999, sendo os últimos: - 2009 a 2010 – Diretor não estatutário de Relações
Institucionais da Whirlpool S.A.; - 2007 a 2009 - Gerente Geral de Relações Institucionais da
Whirlpool S.A.; - 2005 a 2010 – Diretor da Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A. - negócio de
condicionadores de ar e microondas – Marketing, Tecnologia e Fábrica; - 2002 a 2007 – Gerente Geral
do Negocio de Ar Condicionado e Microondas (Whirlpool AM) 1999 a 2002 – Controller da Unidade
de Ar Condicionado e Microondas (Whirlpool AM)
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Não há.

João Carlos Costa Brega

20 - Presidente do Conselho de
Administração

048.506.488-00

Idade:

47

Órgão administração:

Pertence apenas ao Conselho de Administração

Data da eleição:

27/04/2009

Profissão:

Data da posse:

administrador

27/04/2009

Prazo do mandato:

Até a Assembléia
Ordinária de 2012

Geral Foi
eleito
controlador:

pelo

Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:
2004 – Diretor de Finanças, Planejamento Estratégico e Tecnologia de Informação e Relações de
Mercado da Multibrás S . A . – Eletrodomésticos 2007 – Presidente da Whirlpool – México 2009 –
Diretor Presidente da Whirlpool S. A . – Unidade Embraco
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações:
Não há.

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração
Nome

C.P.F.

Tipo comitê

Justificativa para a não prestação da informação:
Não há

12.9 - Relações familiares
Administrador
controlada

do

emissor

ou

Pessoa relacionada

Tipo de parentesco com o
administrador do emissor ou
controlada

Justificativa para a não prestação da informação:
Não há

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas,
controladores e outros
Exercício Social
01/01/2009 até 31/12/2009
Identificação:

José Aurélio Drummond Junior

C.P.F./C.N.P.J. 089.144.598-61

Cargo/Função: Diretor Presidente / Presidente do Conselho
Identificação:

Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A. C.P.F./C.N.P.J. 63.699.839/0001-80

Cargo/Função: Diretor Presidente

Tipo de pessoa relacionada:

Controlada Direta

Tipo de relação do administrador com a
Subordinação
pessoa relacionada:
Outros cargos: Diretor Presidente da Brasmotor
S.A. / Administrador da Whirlpool do Brasil

Observação:

01/01/2009 até 31/12/2009

Identificação:

Enrico Zito

C.P.F./C.N.P.J. 090.356.638-96

Cargo/Função: Diretor de Relações com Investidores
Identificação:

Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A. C.P.F./C.N.P.J. 63.699.839/0001-80

Cargo/Função: Diretor

Tipo de pessoa relacionada:

Controlada Direta

Tipo de relação do administrador com a
Subordinação
pessoa relacionada:

Observação:

01/01/2009 até 31/12/2009

Outros cargos: Diretor de Relações com Investidores
da Brasmotor / Administrador da Whirlpool do
Brasil

Identificação:

Sidnei Lopes Sanches

C.P.F./C.N.P.J. 080.176.498-00

Cargo/Função: Diretor
Identificação:

Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A. C.P.F./C.N.P.J. 63.699.839/0001-80

Cargo/Função: Diretor

Tipo de pessoa relacionada: Controlada Direta
Tipo
de
relação
administrador
com
pessoa relacionada:

do
a Subordinação

Diretor Suplente Whirlpool Argentina S.A. Diretor Suplente
Lawsa S.A. Diretor Suplente da Whirlpool Puntana S.A Diretor
Suplente da Whirlpool S.A. Sociedad de Ahorro para Fines
Determinados Diretor da Whirlpool Colombia S.A. / Diretor de
Relações com Investidores da Brasmotor S.A. Administrador da
Whirlpool do Brasil Ltda.

Observação:

01/01/2009 até 31/12/2009

Identificação:

Rogério Augusto Martins

C.P.F./C.N.P.J. 561.824.309-15

Cargo/Função: Diretor
Identificação:

Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A. C.P.F./C.N.P.J. 63.699.839/0001-80

Cargo/Função: conselheiro

Tipo de pessoa relacionada:

Controlada Direta

Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada:

Subordinação

Observação:
01/01/2009 até 31/12/2009

Identificação:

João Carlos da Costa Brega

C.P.F./C.N.P.J. 048.506.488-00

Cargo/Função: diretor

Identificação:

Beijing
Embraco
Snow
Compressors Company

flake

C.P.F./C.N.P.J.

59.105.999/000186

Cargo/Função: Diretor

Tipo de pessoa relacionada:

Controlada Direta

Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada:

Subordinação

Observação:

Empresa Estrangeira

01/01/2009 até 31/12/2009

Identificação:

Roberto Holthausen Campos

C.P.F./C.N.P.J. 568.442.129-68

Cargo/Função: Diretor

Identificação:

Beijing
Embraco
Snowflake
59.105.999/0001C.P.F./C.N.P.J.
Compressor Company Limited
86

Cargo/Função: Diretor

Tipo de pessoa relacionada:

Controlada Direta

Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada:

Subordinação

Observação:
01/01/2009 até 31/12/2009
Identificação:

Armando Ennes do Vale Junior

C.P.F./C.N.P.J. 007.043.118-36

Cargo/Função: Conselheiro
Identificação:

Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A. C.P.F./C.N.P.J. 63.699.839/0001-80

Cargo/Função: Diretor

Tipo de pessoa relacionada:

Controlada Direta

Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada:

Subordinação

Observação:

01/01/2009 até 31/12/2009

Identificação:

Antonio Mendes

Cargo/Função:

conselheiro

Identificação:

Brasmotor S.A.

Cargo/Função:

Advogado

C.P.F./C.N.P.J.

037.998.408-34

C.P.F./C.N.P.J.

61.084.984/0001-20

Tipo de pessoa relacionada:

Controlador Direto

Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada:

Prestação de serviço

Observação:
01/01/2009 até 31/12/2009

Identificação: José Lainor Driessen
C.P.F./C.N.P.J. 497.275.759-00
Cargo/Função: diretor
Beijing Embraco Snow flake Compressors
59.105.999/0001Identificação:
C.P.F./C.N.P.J.
Company
86
Cargo/Função: diretor

Tipo de pessoa relacionada:
Tipo de relação do administrador com a pessoa relacionada:
Observação:

Controlada Direta
Subordinação

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o
pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de
danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos
com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas
funções

A Companhia mantém vigente seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O), o qual visa
garantir aos administradores da Companhia o reembolso de despesas arcadas pelos administradores
decorrentes de reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor. A atual apólice prevê limite máximo de
indenização de aproximadamente R$ 24 milhões, sujeito a sub-limites e franquias específicas para cada
cobertura contratada.
12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Não há.
13. Remuneração dos Administradores
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a. Objetivos da política ou prática de remuneração
A política de remuneração da Whirlpool tem como objetivo garantir a atração e retenção de profissionais
qualificados e manter a competitividade.
Para garantir o alinhamento com o mercado a Whirlpool contrata consultorias especializadas para a realização
de pesquisas salariais e de benefícios no mercado, as quais são realizadas com empresas de porte similar.
As pesquisas salariais são realizadas anualmente, e com base nos resultados, são efetuados os ajustes na
remuneração.
b. Composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Conselho de Administração:
No Conselho de Administração temos dois tipos de profissionais. Conselheiros externos cuja remuneração é
composta exclusivamente por remuneração fixa / honorários, e Conselheiros que exercem outras funções de
Diretoria estatutária ou não estatutária cujos honorários (estatutários) ou salários (não estatutários) são pagos
integralmente como Diretores na empresa em que estão alocados
Diretoria (Estatutário / Não Estatutário):
Para a Diretoria a política de remuneração é composta dos seguintes elementos, em linha com as práticas de
mercado:
Salário fixo: representa os honorários e/ou salário base anual, para garantir o alinhamento e competitividade
frente ao mercado bem como o equilíbrio interno entre as diversas funções.
Benefícios: representa os benefícios mais tradicionais concedidos pelo mercado, tais como: assistência médica
e odontológica, previdência privada, automóvel, combustível, etc. O objetivo é manter a competitividade
frente ao mercado.
Variável: representa a composição da remuneração atrelada aos indicadores de desempenho do exercício
social da companhia e individual. Esse programa tem como objetivo manter o foco dos executivos no
resultado de curto prazo – exercício social, mas também com metas atreladas a resultados de longo prazo.
Incentivo de Longo Prazo: representa a composição da remuneração atrelada aos indicadores de desempenho
da companhia de longo prazo. Esse programa tem como objetivo manter o foco dos executivos no resultado de

longo prazo com metas de crescimento, inovação, etc. As concessões são efetuadas na Whirlpool Corporation
nos Estados Unidos e em dólar.
A soma dos quatro elementos acima representa a Remuneração Total dos executivos.
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
- Honorários representa 40% da Remuneração Total
- Benefícios representam 4% da Remuneração Total
- Variável representa 26% da Remuneração Total
- Incentivo de Longo Prazo representa 30% da Remuneração Total.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A revisão do salário fixo ou mesmo eventualmente dos targets dos incentivos de curto e longo prazo são
avaliados anualmente, de acordo com os parâmetros / evolução do mercado, desempenho individual e posição
frente ao mercado. As propostas de revisão são alinhadas e aprovadas com o CEO da região e posteriormente
submetidas para a apreciação e validação da Whirlpool Corporation nos Estados Unidos.
O pacote de benefícios também é avaliado anualmente e eventuais ajustes são efetuados para garantir o
alinhamento com o mercado.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A composição da remuneração nos diversos elementos possibilita a comparação e alinhamento ao mercado.
O posicionamento adequado do Salário Fixo e Benefícios garantem a atração e retenção dos profissionais na
organização.
A remuneração variável (incentivos de curto e longo prazo) garante o foco dos executivos com os resultados
de companhia de curto e longo prazo, vez que a remuneração variável de curto e longo prazo representa 56%
da remuneração total.
c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento da remuneração
O desempenho individual está fortemente relacionado com no salário fixo, e principalmente com o incentivo
de curto prazo.
Para efeito de mensuração do desempenho individual são avaliados três fatores:
- Metas quantitativas: financeiras, de pessoas, de processos e estratégicos de cada área
- Aspectos comportamentais: atendimento aos valores e código de ética da companhia
- Desenvolvimento: foco no treinamento / desenvolvimento individual
O desempenho da companhia está fortemente relacionado com a remuneração variável e com os incentivos de
longo prazo.
d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
Os indicadores de desempenho da companhia são refletidos nos seguintes instrumentos de gestão:
- Ferramenta de desempenho individual: Indicadores financeiros, de pessoas, de processos e estratégicos, mais
aspectos comportamentais e de desenvolvimento, conforme especificado no item anterior. Os resultados de
desempenho individual são referências para revisão do salário fixo, componentes da remuneração variável de

curto prazo e para definir o crescimento na organização.
- Variável e Incentivo de Longo Prazo: indicadores financeiros, de consumidores e de pessoas. As metas da
companhia são estabelecidas de acordo com os resultados do ano anterior, perspectiva de mercado e estratégia
da companhia de crescimento.
e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo
prazo
Conforme já mencionado a avaliação de desempenho individual, bem como a remuneração variável e
incentivo de longo prazo, direcionam o desempenho dos executivos para a obtenção dos melhores resultados,
em linha com as expectativas dos acionistas.
f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Exceto pelo Incentivo de Longo Prazo que é suportado pela Whirlpool Corporation nos Estados Unidos, para
os demais itens não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos da Companhia.
g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não existe.
13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Exercício Social

Total da remuneração

01/01/2009 até 31/12/2009

60.000,00 (Real)

Nº de membros

3,00

Total da remuneração

60.000,00

Salário ou pró-labore

60.000,00

Benefícios diretos e indiretos

0,00

Participações em comitês

0,00

Outros valores fixos

0,00

Descrição
outros
Não há.
remunerações fixas:

Bônus

0,00

Participação de resultados

0,00

Participação em reuniões

0,00

Comissões

0,00

Outros valores variáveis

0,00

Cessação do cargo

0,00

Descrição
outros
Não há.
remunerações variáveis
Pós-emprego

0,00

Baseada em ações

0,00

Observação:

Quando o Conselheiro é Diretor, a remuneração é considerada
na Diretoria Estatutária.

01/01/2009 até 31/12/2009

Nº de membros

7,67

15.654.925,00 (Real)

Total da remuneração

15.654.925,00

Salário ou pró5.241.086,00
labore

Benefícios diretos e indiretos 545.320,00

Participações em
0,00
comitês

Outros valores fixos

0,00

Participação de resultados

0,00

Descrição outros
Não há.
remunerações
fixas:
Bônus

7.240.786,00

Participação em
0,00
reuniões

Comissões

0,00

Cessação do cargo

0,00

Outros valores
0,00
variáveis
Descrição outros
Não há.
remunerações
variáveis
0,00

Pós-emprego
Baseada
ações

Observação:

em

2.627.733,00

1) Quando o Conselheiro é Diretor, a remuneração é considerada na
Direroria Estatuária. 2) A remuneração variável é calculada com base nos
resultados da companhia e no desempenho individual (pgto.abril/2010). 3)
O Incentivo de Longo Prazo é calculado com base no valor de concessão.
Quando da realização das opções e/ou venda das ações (RSUs), as mesmas
podem ter o valor entre zero e a cotação do dia.

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o
exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do
conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Ver item 13.2
13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração
e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício
social corrente, descrever:
a. Termos e condições gerais
O programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia garante o alinhamento dos executivos
com a estratégia e os indicadores de desempenho de longo prazo. As concessões são feitas
através da Whirlpool Corporation – Estados Unidos, onde o programa é registrado na SEC
Security Exchange Commission.
A concessão é feita anualmente, e possui um ciclo de 3 (três) anos para ficar disponível, com o
objetivo de retenção dos profissionais. O programa é composto por 3 (três) elementos:

- Stock Options: disponibilidade de opção de ações concedidas a preços de mercado, com as
seguintes características:
- o número de opções é calculado com base no valor da ação do dia da reunião do Conselho de
Administração da Whirlpool Corporation – US (geralmente em fevereiro de cada ano)
- disponibilidade (vesting) para exercer as opções com prazo de 3 anos, sendo 1/3 a cada ano
após a concessão
- limite de prazo de 10 anos para exercer as opções
- no caso de desligamento da companhia, o executivo perde o benefício
- Restricted Stock Units: compromisso de concessão de ações com as seguintes características:
- o número de ações é calculado com base no valor da ação do dia da reunião do Conselho de
Administração da Whirlpool Corporation – US (geralmente em fevereiro de cada ano)
- disponibilidade (vesting) após o 3° ano da concessão
- após o vesting a ação é transferida para o executivo
- no caso de desligamento da companhia, antes do vesting, o executivo perde o benefício.
- Cash: compromisso de concessão de parte em dinheiro com as seguintes características:
- o valor é um percentual do incentivo de longo prazo
- disponibilidade (vesting) após o 3° ano da concessão
- após o vesting o pagamento é efetuado ao executivo
- no caso de desligamento da companhia, antes do vesting, o executivo perde o benefício.
O programa da Whirlpool está atrelado aos indicadores de desempenho da companhia de longo
prazo, tais como: fluxo de caixa, inovação, qualidade, de pessoas, etc.
Obs.: Na data do vesting ou disponibilidade para exercer, as Opções e Ações (RSUs) podem ter
o valor entre zero e o valor da cotação do dia.
b. Principais objetivos do plano
Os principais objetivos do programa são:
- garantir o foco dos executivos nos indicadores e metas de longo prazo da Companhia
- garantir o alinhamento dos executivos da Companhia aos interesses dos acionistas
- garantir a atração e retenção dos profissionais na Companhia
c. Forma como o plano contribui para esses objetivos
A contribuição se dá através do adequado alinhamento da estratégia da Companhia e respectivas
metas de longo prazo para a concessão dos incentivos.
d. Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
O plano se insere na política de remuneração da companhia através do foco nos resultados de
longo prazo.
e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
Conforme já mencionado a avaliação de desempenho individual, bem como a remuneração

variável (incentivo de curto e longo prazo), direcionam o desempenho dos executivos para a
obtenção dos melhores resultados, em linha com as expectativas dos acionistas.
f. Número máximo de ações abrangidas
Não existe número máximo estabelecido.
g. Número máximo de opções a serem outorgadas
Não existe número máximo estabelecido.
h. Condições de aquisição de ações
As opções poderão ser exercidas, observando os seguintes critérios:
- desde que estejam disponíveis (vested)
- desde que não esteja em período de blackout - período em que os executivos não podem
movimentar as ações, em virtude da divulgação dos resultados da Companhia no mercado
americano.
i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Na concessão da opção, conforme item 13.4 a., o número de opções é calculado com base no
valor da ação do dia da reunião do Conselho de Administração da Whirlpool Corporation – US
(geralmente em fevereiro de cada ano).
Quando do exercício da opção, o valor da ação é o valor vigente no mercado no dia da
negociação.
j. Critérios para fixação do prazo de exercício
A disponibilidade (vesting) tem o prazo de 3 anos, sendo 1/3 a cada ano após a concessão.
O limite de prazo para exercer as opções é de 10 anos.
k. Forma de liquidação
O executivo compra e venda a ação geralmente no mesmo dia, para obter o ganho em relação ao
valor concedido.
l. Restrições à transferência das ações
Com relação as ações compromissadas a cada exercício (Restricted Stock Units), não existe
restrição de transferência após os períodos de vesting, vez que as mesmas já foram
contabilizadas.

m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano
As alterações do plano podem ocorrer a qualquer momento, conforme a necessidade de melhorar
a atratividade, ou mesmo ajuste de custos, conforme parâmetros de mercado.
n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no
plano de remuneração baseado em ações
- Stock Options: no caso de desligamento da companhia, o executivo perde acesso a todas as
opções vested e não vested.
- Restricted Stock Units e Cash: no caso de desligamento da companhia, o executivo perde o
acesso as RSUs que não estão vested.
13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou
no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo
emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle
comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do
conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social
Diretoria Estatutária – Exercício Social 2009 *
- Stock Options: 52.906
- Restricted Stock Units: 18.517
* Quando o Conselheiro é Diretor, a remuneração é considerada na Diretoria Estatutária
13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de
administração e da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
Conforme mencionado no item 13.4 “a” os valores relativos a opções e ações são reconhecidos
nos resultados da Whirlpool Corporation nos Estados Unidos de forma proporcional aos
períodos de vesting.
No exercício de 2009 teve a distribuição de Opções e Ações (RSUs):

WHIRLPOOL S A - Exercício Social em 31 de dezembro de 2009
Conselho de
Administração ( 1 )
Número de membros
3,00
Ortoga de opções de compra de ações
- Data da ortoga
N.A.
- Quantidade de opções ortogadas
N.A.
- Prazo para se tornarem exercíveis
N.A.
N.A.
N.A.
- Prazo máximo para exercício das opções
N.A.
- Prazo de restrição à transferência das ações
N.A.
- Preço médio ponderado de exercício de
cada um dos seguintes grupos de opções
- em aberto no início do exercício social
N.A.
- perdidas durante o exercício social
N.A.
- exercidas durante o exercício social
N.A.
- expiradas durante o exercício social
N.A.

Diretoria
Estatutária
7,67
16/02/2009
52.906
33,3% 2010
33,3% 2011
33,3% 2012
10 anos
N.A.

USD 31,82
N.A.
N.A.
N.A.

Valor justo das opções na data de outorga

N.A.

USD 31,82

Diluição potencial em caso de exercício de
todas as opções outorgadas

N.A.

N.A.

- Quantidade de RSUs ortogadas ( 1 )
- Prazo para se tornarem exercíveis

N.A.
N.A.

18.517
100% 2012

13.7 - Opções em aberto
Ver 13.5
13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada
em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios
sociais, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Ver 13.6 - Exercício social 2009
13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor
das ações e das opções, indicando, no mínimo:
a. modelo de precificação
O valor da concessão da ação, bem como quando do exercício da mesma, é definido com base no
valor de mercado, estabelecido pala Bolsa de Nova York (New York Stock Exchange).
b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
Vide item “a” acima.
c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado
Não se aplica.
d. Forma de determinação da volatilidade esperada
Não se aplica.
e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor
justo
Não se aplica.
A empresa possui dois planos de Previdência Privada:
Plano Fundador: plano do tipo Benefício Definido; a entrada neste plano foi encerrada
em 1994, com a criação do Plano Não Fundador.
Plano Não Fundador: plano do tipo Contribuição Definida.
Para os conselheiros que exercem funções na Diretoria Estatutária, os números relativos ao plano
de previdência serão consolidados no órgão Diretoria Estatutária.
Órgão
Conselho de Administração
Nome do Plano
Fundador Não Fundador
Número de Membros por Plano
0
0
Quantidade de Administradores que reúnem condições
0
0
para se aposentar
Condições para se aposentar antecipadamente
0
0
Valor atualizado das contribuições acumuladas no
plano de previdência até o encerramento do último
exercício social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos administradores
Valor total acumulado das contribuições realizadas
durante o último exercício social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas diretamente pelos
administradores
Se há a possibilidade de resgate antecipado e quais as
condições

Diretoria Estatutária
Fundador Não Fundador
2
5
0

0

0

0

-

-

1.230.611

3.873.090

-

-

216.250

399.693

Não há possibilidade de resgate antecipado das
contribuições feitas pela emprea

13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao
conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:

WHIRLPOOL S A - Exercício Social de 2010

Número de membros
Valor da maior remuneração individual
Valor da menor remuneração individual
Valor médio remuneração individual

Conselho de
Administração ( 1 )
3,00
60.000
60.000
60.000

Diretoria
Estatutária
7,00
1.473.333
518.000
815.607

( 1 ) Qua ndo o Cons el hei ro é Di retor, a remunera çã o é cons i dera da na Di retori a Es tatutári a
( 2 ) Remunera çã o fi xa , conforme a prova do em As s embl éi a Gera l Extra ordi ná ri a

WHIRLPOOL S A - Exercício Social em 31 de dezembro de 2009
Conselho de
Administração ( 1 )
Número de membros
3,00
Valor da maior remuneração individual
60.000
Valor da menor remuneração individual
60.000
Valor médio remuneração individual
60.000

Diretoria
Estatutária
7,67
1.315.751
312.000
555.403

( 1 ) Qua ndo o Cons el hei ro é Di retor, a remunera çã o é cons i dera da na Di retori a Es tatutári a
( 2 ) Remunera çã o fi xa , conforme a prova do em As s embl éi a Gera l Extra ordi ná ri a

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso
de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as conseqüências financeiras
para o emissor
A Empresa não possui arranjos contratuais, apólices de seguros ou instrumentos pré-acordados
que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria.
13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração
total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
Não se aplica.
13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados
Não se aplica.
13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a

que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Não houve nenhum pagamento para os grupos acima reconhecidos nos resultados dos
controladores.
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes.
14. Recursos Humanos
14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:
a. Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Em 31 de dezembro de 2009, o nosso quadro de empregados era composto por 21.180, sendo
4.108 administrativos e 16.449 operacionais.
b. Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica)
Em 31 de dezembro de 2009, o número total de terceiros era composto por 2.922.
c. Índice de rotatividade
O índice de rotatividade voluntário para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 foi
de 4,6%
d. Exposição do emissor a passivos e contingências trabalhistas
Existe a exposição a passivos e contingências trabalhistas em nossos negócios, mas todas as
contingências e riscos trabalhistas conhecidos são reconhecidos em nossos resultados, em
conformidade com a deliberação 489 da CVM.
14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados
no item 14.1 acima.
O aumento do número de funcionários foi decorrente do aumento significativo do volume de
produção ocorrido a partir do segundo trimestre de 2009.
14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a. Política de salários e remuneração variável
Salário fixo: representa o salário base anual, para garantir o alinhamento e competitividade
frente ao mercado bem como o equilíbrio interno entre as diversas funções. Este componente é
reajustado com base nos acordos coletivos de cada localidade, bem como através de
enquadramentos/méritos/promoções, que levam em consideração o posicionamento em relação
ao mercado e ao desempenho e potencial do indivíduo.
Remuneração Variável: representa a composição da remuneração atrelada aos indicadores de
desempenho de curto prazo (exercício fiscal) da companhia, dos departamentos e do indivíduo.
Esse programa tem como objetivo manter o foco dos colaboradores no resultado de curto prazo –

exercício fiscal, mas também com metas atreladas a resultados de longo prazo.
b. Política de benefícios
O objetivo do pacote de Benefícios é manter a competitividade frente ao mercado. São
oferecidos os seguintes benefícios aos colaboradores: assistência médica e odontológica,
previdência privada, seguro de vida, alimentação, transporte, facilidade para compra dos
produtos da Empresa etc. Com o objetivo de adequação ao mercado, são oferecidos alguns
benefícios diferenciados para cargos/níveis específicos, como o Vale Combustível para o nível
executivo e a concessão de veículo para alguns cargos.
Anualmente, a empresa avalia o seu pacote de benefícios perante o mercado e procura fazer as
adequações necessárias.
c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
i. Grupos de beneficiários
São elegíveis ao plano de remuneração baseado em ações todos os diretores da empresa (já
contemplados na remuneração dos administradores), escolhidos anualmente com base no critério
de desempenho e potencial.
ii. Condições para exercício
A concessão é feita anualmente, e possui um ciclo de 3 (três) anos para ficar disponível, com o
objetivo de retenção dos profissionais. O programa é composto por 3 (três) elementos:
- Stock Options: disponibilidade de opção de ações concedidas a preços de mercado, com as
seguintes características:
- o número de opções é calculado com base no valor da ação do dia da reunião do Conselho de
Administração da Whirlpool Corporation – US (geralmente em fevereiro de cada ano)
- disponibilidade (vesting) para exercer as opções com prazo de 3 anos, sendo 1/3 a cada ano
após a concessão
- limite de prazo de 10 anos para exercer as opções
- no caso de desligamento da companhia, o executivo perde o benefício
- Restricted Stock Units: compromisso de concessão de ações com as seguintes características:
- o número de ações é calculado com base no valor da ação do dia da reunião do Conselho de
Administração da Whirlpool Corporation – US (geralmente em fevereiro de cada ano)
- disponibilidade (vesting) após o 3° ano da concessão
- após o vesting a ação é transferida para o executivo
- no caso de desligamento da companhia, antes do vesting, o executivo perde o benefício.
- Cash: compromisso de concessão de parte em dinheiro com as seguintes características:
- o valor é um percentual do incentivo de longo prazo
- disponibilidade (vesting) após o 3° ano da concessão
- após o vesting o pagamento é efetuado ao executivo
- no caso de desligamento da companhia, antes do vesting, o executivo perde o benefício.

O programa da Whirlpool está atrelado aos indicadores de desempenho da companhia de longo
prazo, tais como: fluxo de caixa, inovação, qualidade, de pessoas, etc.
Obs.: Na data do vesting ou disponibilidade para exercer, as Opções e Ações (RSUs) podem ter
o valor entre zero e o valor da cotação do dia.
iii. Preços de exercício
Ver item 14.3 – c - ii
iv. Prazos de exercício
Ver item 14.3 – c - ii
v. Quantidade de ações comprometidas pelo plano
As concessões são feitas anualmente num valor monetário e depois convertidos em opções ou
ações. O número de ações varia de acordo com os valores monetários concedidos (anualmente
revistos) e com os valores das ações e opções.
14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos 14.4. Descrever as relações entre o
emissor e sindicatos
Segue abaixo a relação dos Sindicatos dos Trabalhadores de todas as Unidades da Whirlpool:
UNIDADE DATA BASE SINDICATO
C. ADM. 1/novSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de SÃO PAULO São Paulo e Mogi das Cruzes - SP.
BUD1/setSindicato dos Comerciários de São Paulo
RIO CLARO1/agoSindicato dos Metalúrgicos de Limeira e Região.
JOINVILLE1/abrSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Refrigeração, Aquecimento e
Tratamento de Ar, Indústrias de Compressores Herméticos para Refrigeração e Indústria de
Artigos e Equipamentos Odontológicos, Médicos e Hospitalares de Joinville.
MANAUS1/agoSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Manaus e outros constantes no Estatuto e no Registro Sindical.
As negocias de data-base, são realizadas geralmente no Sindicato Patronal, com o envolvimento
das empresas da categoria.
Os acordos relativos ao Programa de Participação nos Resultados, Jornada de Trabalho, Banco
de Horas, etc., são negociadas diretamente com os Sindicatos de cada região, com a realização
de assembléias, quando necessário.
Temos uma relação madura com os Sindicatos que representam nossos colaboradores, não tendo
nenhum incidente nos últimos anos.

15. Controle
15.1/15.2 - Posição acionária

Acionista

C.P.F./C.N.P.J.
do Acionista

Ações
Ordinárias
%

Ações
Preferênciais
%

Total
de
Ações %

Brasmotor S.A.

61.084.984/000120

44,230000

44,740000

44,390000

Tipo pessoa:

Pessoa
Jurídica

Nacionalidade:

Brasileira

UF:

Participa de acordo de
Não
acionistas:

Acionista
controlador:

Data de composição do
capital social:

Data da última
28/04/2006
alteração:

Não

Qtde. ações ordinárias
454.958.734
(Unidade):
Qtde. ações preferênciais
212.116.767
(Unidade):
Qtde. total
(Unidade):

de

ações

667.075.501

Classe de Ação Quantidade de Ações (Unidade) Percentual de Ações

Whirlpool

do 46.267.514/0001-

49,940000

50,930000

50,250000

Brasil Ltda.

09

Tipo pessoa:

Pessoa
Jurídica

Nacionalidade:

Brasileira

UF:

SP

Participa de acordo de
Não
acionistas:

Acionista
controlador:

Não

Data de composição do
capital social:

Data da última
28/04/2006
alteração:

Qtde. ações ordinárias
513.699.183
(Unidade):
Qtde. ações preferênciais
241.464.551
(Unidade):
Qtde. total
(Unidade):

de

ações

755.163.734

Classe de Ação Quantidade de Ações (Unidade) Percentual de Ações

Whirlpool Europe 05.689.965/0001B.V.
57

3,160000

Tipo pessoa:

Pessoa
Jurídica

Nacionalidade:

Estrangeira

Participa de acordo de
Não
acionistas:

0,000000

2,170000

UF:
Acionista
controlador:

Não

Data de composição do
capital social:

Data da
alteração:

última

28/04/2006

Qtde. ações ordinárias
32.549.866
(Unidade):
Qtde. ações preferênciais
0
(Unidade):
Qtde. total
(Unidade):

de

ações

32.549.866

Classe de Ação Quantidade de Ações (Unidade) Percentual de Ações

Whirlpool
08.222.076/0001Canada Holding
73
Co.

1,880000

Tipo pessoa:

Pessoa
Jurídica

Nacionalidade:

EStrangeira

0,000000

1,280000

UF:

Participa de acordo de
Não
acionistas:

Acionista
controlador:

Data de composição do
capital social:

Data da última
28/04/2006
alteração:

Qtde. ações ordinárias
19.295.872
(Unidade):
Qtde. ações preferênciais
0
(Unidade):

Não

Qtde. total
(Unidade):

de

ações

19.295.872

Classe de Ação Quantidade de Ações (Unidade) Percentual de Ações

Minoritários

000.000.000-00

0,790000

4,330000

Tipo pessoa:

Pessoa Física

Nacionalidade:

sem
nacionalidade

UF:

Não

Acionista
controlador:

Participa de
acionistas:

acordo

de

Data de composição do
capital social:
Qtde. ações
(Unidade):

ordinárias

Data da
alteração:

1,910000

Não

última

8.197.237

Qtde. ações preferênciais
20.503.796
(Unidade):
Qtde. total
(Unidade):

de

ações

28.701.033

Classe de Ação Quantidade de Ações (Unidade) Percentual de Ações
0

Outros

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Qtde. ações ordinárias (Unidade):

0

Qtde. ações preferênciais (Unidade):

0

Qtde. total de ações (Unidade):

0

AcoesTesouraria

-

0,000000

0,000000

0,000000

Qtde. ações ordinárias (Unidade):

0

Qtde. ações preferênciais (Unidade):

0

Qtde. total de ações (Unidade):

0

Total

-

100,000000

100,000000

Qtde. ações ordinárias (Unidade):

1.028.700.892

Qtde. ações preferênciais (Unidade):

474.085.114

Qtde. total de ações (Unidade):

1.502.786.006

100,000000

15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembléia

27/04/2010

Quantidade de acionistas
pessoa física (Unidade)

6117386

Quantidade de acionistas
pessoa jurídica (Unidade)

1020970409

Quantidade de investidores
institucionais (Unidade)

1551150

Ações em Circulação

Quantidade

ordinárias

1028700892

% ordinárias

100

(Unidade)
Quantidade
(Unidade)

preferenciais

Total (Unidade)

474085114

% preferenciais

100

1502786006

% total

100

Classe de Ação
Preferencial Classe A
Quantidade de ações (Unidade):

0 % Ações: 0

15.4. Caso o emissor deseje, inserir organograma dos acionistas da Companhia,
identificando todos os controladores diretos e indiretos bem como os acionistas com
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações, desde que
compatível com as informações apresentadas nos itens 15.1 e 15.2
N/A
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do
qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito de voto ou a transferência
de ações de emissão do emissor, indicar:
a. partes
b. data de celebração
c. prazo de vigência
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vincule
Não há.
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não há.
15.7. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

16. Transações com partes relacionadas
16.1 Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto.
A Companhia, com base em sua estratégia, efetua transações tanto operacionais quanto
financeiras com suas partes relacionadas.
As transações operacionais possuem uma política global determinada por sua matriz que
estabelece prazos e datas específicas para pagamentos e recebimentos. Essas transações são
previamente aprovadas pela Diretoria.
As transações financeiras são definidas pela tesouraria da Companhia após análise de estudo da
melhor opção de financiamento entre as partes relacionadas. As transações financeiras são
aprovadas pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme as alçadas previstas no
Estatuto e em estrita observância às disposições na Lei das Sociedades Anônimas. Vale destacar
ainda que as operações e negócios da Companhia com partes relacionadas seguem padrões e
juros praticados de mercado (arm’s length).
Os mútuos entre empresas relacionadas foram firmados com a finalidade de financiar o capital
de giro necessário a manutenção das operações das empresas mutuarias.

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada
Whirlpool Corporation.
Relação com o
Controladora.
emissor

Data transação

Objeto
01/01/2009
contratado

Montante
envolvido

0,00

Montante

Saldo
existente

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.
ativo, em 31.12.2009 7.310.000 (controladora)
Não é possível aferir.

Garantias
seguros

e

Não há.

Não há.

Duração

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Não há.

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Embraco North America
Relação com o
Controlada.
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 170.041.000
(controladora)
Não é possível aferir.

Montante
Garantias
seguros

e

Não há.

Duração

Não há.

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Rescisão

Natureza e razão

Não há.

Taxa

juros 0,000000

para a operação

cobrados

MLOG Armazém Geral Ltda.
Relação com o
Controlada.
emissor

Data transação

Objeto
01/01/2009
contratado

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 37.806.000 (controladora)
Não possível.

Montante
Garantias
seguros

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

e

Não há.

Duração

Não há.

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Rescisão

Não há.

Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.
Relação com o
Controlada.
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

Não há.

Montante
Garantias
seguros

ativo, em 31.12.2009 26.809.000 (controladora)

e

Não há.

Duração

Não há.

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Não há.

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Whirlpool Argentina S.A.
Relação com o
Controlada.
emissor

Data transação

Objeto
01/01/2009
contratado

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 25.553.000 (controladora)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

e

Não há.

Duração

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida

Não há.

Não há.

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

BUD Comércio de Eletrodomésticos
Relação com o
Controlada.
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 23.950.000 (controladora)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

e

Não há.

Duração

Não há.

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Rescisão

Não há.

Natureza e razão
para a operação
Whirlpool Chile
Relação com o
Controlada.
emissor

Taxa juros
0,000000
cobrados

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 18.386.000 (controladora)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

e

Não há.

Duração

Não há.

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Não há.

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Beijing Embraco Snow flake Compressors
Relação com o
Controlada.
emissor

Data transação

Objeto
01/01/2009
contratado

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 11.976.000 (controladora)
Não há.

Montante

Garantias

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

e Não há.

Duração

Não há.

seguros
Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Não há.l

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Whirlpool Canada Holding Co.
Relação com o
Acionista.
emissor

Objeto
01/01/2009
contratado

Data transação

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 329.470.000
(controladora)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

e

Não há.

Duração

Não há.

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Não há.
Taxa juros
0,000000
cobrados

Embraco Europe
Relação com o
Outras partes relacionadas.
emissor

Data transação

Objeto
01/01/2009
contratado

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 10.524.000 (controladora)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

e

Não há.

Duração

Não há

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Rescisão

Não há

Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Embraco Slovákia
Relação com o
Outras partes relacionadas
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante

0,00

Saldo

ativo, em 31.12.2009 -

envolvido

existente

Não há

Montante
Garantias
seguros

2.325.000 (controladora)

e

Não há

Duração

Não há

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Não há

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Morocco
Relação com o
Outras partes relacionadas
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 1.881.000 (controladora)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

e

Não há.

Duração

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida

Não há

Não há

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Whirlpool do Brasil Ltda
Relação com o
Acionista
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 1.594.000 (controlada)
Não há.

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

Não há

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Não há
Taxa
juros
0,000000
cobrados

Whirlpool Europe
Relação com o
Outras partes relacionadas.
emissor

Data transação

01/01/2009

Objeto
contratado

Importação e Exportação
de material e produto
acabado.

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

ativo, em 31.12.2009 13.134.000 (controlada)
Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Não há

Duração

Empréstimo ou outro tipo de
Não
dívida
Não há

Rescisão
Natureza e razão
para a operação

Taxa
juros
0,000000
cobrados

Beijing Embraco Snow Flake Compressors Co. Ltd.
Relação com o
Controlada
emissor

Data transação 01/01/2009

Objeto
contratado

Fornecimento de Tecnologia
/ Royalties a receber

Montante
envolvido

Saldo
existente

em 31.12.2009 o montante
de royalties a receber era de
11.976 (controlada)

0,00

Não há

Montante

Garantias

e Não há

Duração

Não há

seguros
Empréstimo ou outro tipo
Não
de dívida
Não há

Rescisão
Natureza
e
razão para a
operação

Taxa juros
0,000000
cobrados

Whirlpool Canada Holding Company
Relação com o
controladora
emissor

Data transação 22/06/2009

Objeto
contratado

mútuo ativo

Montante
envolvido

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
ativo é de 329.470
(controladora)

0,00

Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não Há

Duração

12 meses, renovável por
igual período

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão

Não há

Natureza
e taxa de juros: Taxa juros 4,000000
razão para a libor + 4,0% cobrados

a.a.

operação

Whirlpool do Brasil Ltda
Relação com o
controladora
emissor

Data transação

30/04/2007

Objeto
contratado

mútuo ativo

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
ativo é de 1.594
(controladora)
Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

indeterminado

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão

Não há

Natureza
e
Taxa de juros: Taxa juros
100,000000
razão para a
102% CDI
cobrados
operação
Whirlpool Corporation
Relação com o
controladora
emissor

Data transação

17/12/2007

Objeto
contratado

mútuo ativo

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

Não há

Montante
Garantias
seguros

em 31.12.2009 - saldo
inexistente
(controladora)

e

Não há

Duração

12 meses

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Não há

Rescisão

Natureza
e Taxa de juros:
Taxa juros
0,500000
razão para a Libor = 0,5%
cobrados
a.a.
operação
Whirlpool Chile Ltda.
Relação com o
controlada
emissor

Data transação 17/12/2007

Objeto
contratado

mútuo ativo

Montante
envolvido

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
ativo é de 18.386
(controladora)

0,00

Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

12 meses prorrogável
por igual período.

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Não há

Rescisão

Natureza
e Taxa de juros:
Taxa juros
0,500000
razão para a Libor + 0,5%
cobrados
a.a.
operação
Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.
Relação com o
controlada
emissor

Data transação

Montante
envolvido

17/12/2007

Objeto
contratado

mútuo ativo

0,00

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
é
inexistente
(controladora)
não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

indeterminado

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão
Natureza
razão para
operação

Não há
e
Taxa de juros: Taxa juros
100,000000
a
100% TR
cobrados

Embraco Slovakia S.R.O
Relação com o
controlada
emissor

Data transação 30/03/2009

Objeto
contratado

mútuo ativo

Montante
envolvido

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
é
inexistente
(controladora)

0,00

Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

12 meses

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão

Não há

Natureza
e Taxa de juros:
Taxa juros
+
0,500000
razão para a Libor
cobrados
0,5%a.a.
operação
Embraco Europe
Relação com o
Outras partes relacionadas
emissor

Data transação

20/06/2009

Objeto
contratado

mútuo ativo

Montante

0,00

Saldo

em
inexistia

31.12.2009
saldo

envolvido

existente

(controladora)
Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

12 meses prorrogável
por igual período.

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Não há

Rescisão

e Taxa de juros:
Taxa juros
0,500000
a Libor + 0,5%
cobrados
a.a.

Natureza
razão para
operação

Whirlpool do Brasil Ltda.
Relação com o
controladora
emissor

Data transação

Montante
envolvido

30/04/2007

Objeto
contratado

mútuo passivo

0,00

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
passivo é de 213
(controladora)
Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida

indeterminado

Não há

Rescisão

Natureza
e
Taxa de Juros: Taxa juros
100,000000
razão para a
102% CDI
cobrados
operação
Whirlpool Comercial
Relação com o
Outras partes relacionadas
emissor

Data transação 17/06/2003

Objeto
contratado

mútuo passivo

Montante
envolvido

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
passivo é de 14.977
(controladora)

0,00

Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

indeterminado

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão

Não há

Natureza
e
Taxa de juros: Taxa juros
100,000000
razão para a
100% TR
cobrados
operação
Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.

Relação com o
controlada
emissor

Data transação 17/12/2007

Objeto
contratado

mútuo passivo

Montante
envolvido

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
passivo é de 72.036
(controladora)

0,00

Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

Indeterminada

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão

Não há

Natureza
e
Taxa de juros: Taxa juros
100,000000
razão para a
100% TR
cobrados
operação
Brasmotor S.A.
Relação com o
controladora
emissor

Data transação

29/08/2003

Objeto
contratado

mútuo passivo

Montante
envolvido

0,00

Saldo
existente

em 31.12.2009 o saldo
passivo é de 25.679

Não há

Montante
Garantias
seguros

e

Não há

Duração

indeterminado

Empréstimo ou outro tipo de
Sim
dívida
Rescisão
Natureza
razão para
operação

Não há
e
Taxa de juros: Taxa juros
100,000000
a
100% CDI
cobrados

16.3 Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações
mencionadas no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: (a)
identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses; e
(b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições
pactuadas ou o pagamento compensatório adequado
A Companhia adota práticas recomendadas e/ou exigidas pela legislação
aplicável. As transações mencionadas no item 16.2 foram contratadas em
caráter estritamente comutativo, por meio de adoção de condições de
mercado, inclusive quanto aos juros e preços usualmente praticados no
mercado, no momento da contratação, ou seja tratam-se de “arm’s legth
transactions”.
As transações financeiras, mencionadas no item 16.2, foram devidamente
submetidas aos órgãos decisórios da Companhia, conforme as regras
estatutárias vigentes.
Ademais, em conformidade com a Lei 6.404/76, qualquer membro do
Conselho da Administração e da Diretoria está proibido de votar em
qualquer reunião, ou de atuar em qualquer operação ou negócio, nos quais
tenha interesses conflitantes com os da Companhia.

17. Capital Social
17.1 - Informações sobre o capital social
Tipo de capital
Capital Integralizado
Data
autorização
aprovação

da
ou 20/06/2006

Prazo
de
integralização

Valor
capital

do 1.085.793.037,93
(Real)

Qtde. ações
1.082.700.892
ordinárias

Qtde.
ações
Qtde. total
474.085.114
1.556.786.006
preferências
de ações

Classe ação preferêncial

Quantidade

Outros títulos conversíveis em Condições
ações
conversão

17.2 - Aumento do capital social
Justificativa para a não prestação da informação:
Não houve aumento de capital da Companhia nos últimos três exercícios,
17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para a não prestação da informação:
Não houve desdobramentos, grupamentos ou bonificações nos últimos três exercícios.

para

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para a não prestação da informação:
Não houve.
17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

18. Valores Mobiliários
18.1 Direito das ações
Espécie de ações ou CDA

Classe ação preferêncial

0,000000

Ordinária
Direito
dividendos:
Direito a voto:

Tag along

a

no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual.

Pleno

Conversibilidade

Não

Restrição a circulação

Não

Descrição do voto restrito:
Condição
da
conversibilidade e efeitos
sobre o capital social
Direito
reembolso
capital:

a
de SIm

Descrição
das
características
do Condições normais
reembolso de capital:

Descrição da restrição
O Estatuto Social da Companhia não prevê condições específicas
para alteração dos direitos assegurados às ações ordinárias e
preferenciais, acima descritos. A Assembléia Geral poderá
deliberar sobre essa questão, desde que observados os termos da
Lei das Sociedades por Ações e demais legislação aplicável. De
qualquer forma, segundo a Lei das Sociedades por Ações, nem o
Estatuto Social da Companhia nem as deliberações tomadas em
Condições para alteração
assembléia geral podem privar os acionistas do direito de: (i)
dos direitos assegurados
participar dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de
por
tais
valores
liquidação da Companhia, da distribuição de quaisquer ativos
mobiliários:
remanescentes, na proporção de sua participação no capital social;
(iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei
das Sociedades por Ações; (iv) preferência na subscrição de
futuros aumentos de capital, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v)
retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das
Sociedades
Outras
características
Não há.
relevantes:

0,000000

Preferencial

As ações preferenciais, sem direito a voto, terão direito a dividendos, no
mínimo 10 % (dez por cento), maiores do que os atribuídos às ações ordinárias,
tanto no rateio do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por
Direito
a
cento), como na distribuição pela Companhia, a qualquer título, de novas ações
dividendos:
bonificadas ou outros quaisquer títulos ou vantagens, inclusive em casos de
capitalização de quaisquer reservas ou provisões, e capitalização de lucros
remanescentes não distribuídos.
Direito
voto:

a

Sem Direito

Descrição do voto restrito:

Conversibilidade

Não

Condição da conversibilidade e
efeitos sobre o capital social
Direito
a
reembolso de SIm
capital:

Restrição a circulação

Não

As ações preferenciais, sem direito a voto, terão prioridade
Descrição das características do
em relação às ações ordinárias, no reembolso do capital em
reembolso de capital:
caso de liquidação da Companhia.
Descrição da restrição
O Estatuto Social da Companhia não prevê condições
específicas para alteração dos direitos assegurados às ações
ordinárias e preferenciais, acima descritos. A Assembléia
Geral poderá deliberar sobre essa questão, desde que
observados os termos da Lei das Sociedades por Ações e
demais legislação aplicável. De qualquer forma, segundo a
Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da
Companhia nem as deliberações tomadas em assembléia
Condições para alteração dos
geral podem privar os acionistas do direito de: (i) participar
direitos assegurados por tais
dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de liquidação
valores mobiliários:
da Companhia, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes, na proporção de sua participação no capital
social; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos
previstos na Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência
na subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em
determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades
por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos
previstos na Lei das Sociedades
Outras
relevantes:

características

Não há

18.2 Regras estatutárias que limitem direito de voto
Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Não há.

18.3 Suspensão de direitos patrim./políticos
Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos previstos no
estatuto
Não há.

18.4 Volume/cotação de valores mobiliários
Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
Exercício social
01/01/2009 até 31/12/2009

Valor mobiliário

Ações

Entidade
administrativa:

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

Balcão
Organizado

Mercado:

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

Valor
cotação:

maior

3,20

menor

2,15

Valor mobiliário

Ações

Entidade
administrativa:

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

Balcão
Organizado

Mercado:

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,54

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,70

Valor
cotação:

Ações

Mercado:

maior

Valor mobiliário

2,43

menor

3,06

Balcão
Organizado

Entidade
administrativa:

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

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

4,00

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

2,98

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

3,31

menor

2,00

Balcão
Organizado

Preferencial

Futuros

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

4,00

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,85

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

2,46

menor

3,16

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,80

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

3,25

01/01/2008 até 31/12/2008

Balcão
Organizado

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,99

Valor
cotação:

Ações

Mercado:

maior

Valor mobiliário

menor

3,05

Balcão
Organizado

Entidade
administrativa:

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

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

4,19

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,36

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

3,20

menor

2,51

Balcão
Organizado

Ordinária

Futuros

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,20

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,97

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

1,73

menor

3,03

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

4,57

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

3,43

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

Classe:

maior

Descrição
valores

3,20

menor

2,30

Balcão
Organizado

Preferencial

outros

mobiliários:
Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

2,84

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

1,59

01/01/2007 até 31/12/2007

Balcão
Organizado

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

2,35

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

1,41

Balcão
Organizado

Ordinária

Futuros

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

7,50

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

6,78

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

1,57

menor

3,09

Balcão
Organizado

Ordinária

Classe:

Descrição
outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

5,95

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

1,60

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

Classe:

maior

Descrição
valores

3,55

menor

1,15

Balcão
Organizado

Preferencial

outros

mobiliários:
Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

5,95

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

maior

menor

Balcão
Organizado

Preferencial

Classe:

Descrição outros
valores
mobiliários:

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

7,29

Valor
cotação:

Valor mobiliário

Ações

Mercado:

Entidade
administrativa:

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

Classe:

maior

1,41

menor

Descrição outros
valores
mobiliários:

4,60

Balcão
Organizado

Preferencial

Volume financeiro
0,00 (Unidade)
negociado:

Fator cotação:

Valor
cotação:

Valor
cotação:

maior

6,10

menor

3,50

18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
Valor mobiliário

Identificação
dos
Data de emissão
valores mobiliários

Data de vencimento

Justificativa para a não prestação da informação:
Não há.
18.6. Mercados de negociação no Brasil

Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à negociação
As ações da Companhia são admitidas a negociação na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores Mercadorias
e Futuros.

18.7. Negociação em mercados estrangeiros
Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados
estrangeiros, indicar:
a. país
b. mercado
c. entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação
d. data de admissão à negociação
e. se houver, indicar o segmento de negociação
f. data de início de listagem no segmento de negociação
g. percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de
cada classe e espécie no último exercício
h. se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie de
ações
i. se houver, banco depositário

j. se houver, instituição custodiante
Não há.

18.8. Ofertas públicas de distribuição

Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Não ocorreram ofertas públicas de distribuição.

18.9. Ofertas publicas de aquisição
Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas por nós relativas a ações de emissão de terceiro
Não há.

18.10. Outras inf. relev. - Val. Mobiliários
Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.
19. Planos de recompra/tesouraria
19.1 Descrição - planos de recompra
Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Data delib.

Data inicial recompra

Justificativa para a não prestação da informação:
Não há planos de recompra.

19.2 - Movimentação v.m. em tesouraria
Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria

Data final recompra

Exercício social

Justificativa para a não prestação da informação:
Não há movimentação dos valores mobiliários.

19.3 V.m. em tesouraria
Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último
exercício social
Valor mobiliário

Espécie ação

Classe ação

Justificativa para a não prestação da informação:
Não há.

19.4. Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

20. Política de negociação

20.1 Informações política de negociação de valores mobiliários
Data aprovação
01/01/2009

Descrição dos valores
mobiliários

Principais
características

Embora a Companhia não tenha uma Política de negociação de
valores mobiliários formal, a Companhia está sujeita às regras
estabelecidas na Instrução CVM 358 quanto à negociação de valores
mobiliários de sua emissão. Sendo assim, a Companhia, seus
Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, membros da
Administração, bem como qualquer outra pessoa, que tenha
conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante são
vedados de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia,
incluindo operações com derivativos que envolvam tais valores
mobiliários, antes da divulgação ao mercado do respectivo ato ou
fato relevante.

Período de vedação e
descrição
dos
Não há.
procedimentos
de
fiscalização

Cargo e/ou função das pessoas vinculadas
Não há.
20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Não há.

21. Política de divulgação

21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para assegurar
que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e relatadas de
maneira precisa e tempestiva
As ações de comunicação externa que envolvem os negócios da Whirlpool S.A. e respectivas marcas
devem contribuir com a criação de valor para a companhia, assim como com a cultura de Lealdade do
Consumidor.
A área de Comunicação Institucional divulga informações da Empresa com base nos valores da companhia
(Respeito, Integridade, Diversidade e Inclusão, Trabalho em Equipe e Espírito de Vitória) e nas
determinações da lei.
A área também participa da definição e planejamento de divulgação das informações de interesse, zelando
pelo sigilo das informações estratégicas. Em situações de crise, atua na estratégia de definição,

planejamento, divulgação e acompanhamento das ações e informações oferecidas aos públicos impactados
pela crise. A área atua em parceria com a liderança da companhia e de todas as áreas de negócio, fonte das
informações a serem divulgadas.
Para garantir a consistência da comunicação e a uniformidade das mensagens a serem transmitidas, a
companhia nomeou um grupo de porta-vozes para cada área ou assunto a ser tratado, sendo representado
por seu presidente, diretores, gerentes gerais e alguns gerentes. Esses porta-vozes são previamente
preparados para se comunicar com todos os públicos que devem contatar, motivo pelo qual a tarefa de falar
em nome da empresa cabe somente a eles.
A Gerência de Comunicação e/ou a agência de Comunicação e Relações Públicas contratada são
responsáveis pela política e observância dos procedimentos relacionados à comunicação externa.

21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo emissor, indicando os
procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas
A política de divulgação de ato ou fato relevante foi estabelecida, pelo Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada no dia 10 de julho de 2002.
Esta política estabelece que cabe ao Diretor de Relações com Investidores da Whirlpool divulgar e
comunicar à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à Bolsa de Valores de São Paulo, qualquer ato ou
fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão
comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com
Investidores, que promoverá a sua divulgação.
O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado, ato ou fato relevante
a ser veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de
entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no exterior.
A divulgação deverá se dar de forma clara e precisa e através de publicação nos jornais de grande
circulação utilizados habitualmente pela Companhia, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e
à Bolsa de Valores de São Paulo.
Os acionistas controladores ou os administradores ficam obrigados a diretamente ou, através do Diretor de
Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese de a informação
escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada das ações de
emissão da Whirlpool.
Os acionistas controladores ou os administradores da Whirlpool podem submeter à CVM a decisão de
guardar sigilo acerca de ato ou fato relevante. O requerimento deverá ser dirigido ao Presidente da CVM,
em envelope lacrado, no qual deverá constar a palavra “Confidencial”.
Caso a CVM decida pela divulgação do ato ou fato relevante, determinará ao interessado, ou ao Diretor de
Relações com Investidores, conforme o caso, que o comunique, imediatamente à Bolsa de Valores de São
Paulo, cuja divulgação deverá observar o procedimento previsto acima.
Na hipótese da informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação do preço ou
quantidade negociada das ações de emissão da Whirlpool, o fato de a Whirlpool ter protocolado pedido de
sigilo perante a CVM, não eximirá os acionistas controladores de sua responsabilidade pela divulgação de
ato ou fato relevante.

Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal
e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária e,
empregados da Whirlpool, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham
acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, bem como zelar para que subordinados e
terceiros de sua confiança também o façam respondendo solidariamente com estes, na hipótese de
descumprimento.

21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações.
A área de Comunicação Institucional é responsável pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de comunicação institucional (ref. Item 21.1). A aprovação de qualquer revisão da
norma é de responsabilidade do Diretor de Relações Institucionais.
21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
Não há.

22. Negócios extraordinários
22.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
Não há.
22.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
Não há.
22.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
Não há.
22.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há.

Anexo I - Processos Cíveis
1

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou direitos
envolvidos
f. principais fatos

g. chance de perda

Ação nº 000.01.096157-7
26ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, SP
2ª Instância
20.08.01
Autor: Banco Safra S.A.
Réu: Whirlpool S.A.
R$ 283 milhões
Em agosto de 2001, a instituição financeira ajuizou Ação Ordinária de Cobrança, em razão do não
pagamento por empréstimos supostamente contratados. Em contestação, protocolada em outubro de
2001, a Companhia esclareceu, entre outras coisas , que a Companhia nunca aprovou, recebeu ou usou o
valor dos alegados empréstimos. A Companhia contestou e está discutindo os índices de atualização
monetária, critérios de cálculos e taxas de juros e multa, eventualmente incidentes sobre o valor original
dos alegados empréstimos que, em 14 de junho de 1989, era de NCz 33.598 mil, equivalentes a US$
25.414 mil. A Companhia apresentou ainda reconvenção, informando que os valores depositados em
conta corrente da companhia foram dela retirados através de cheques administrativos de
responsabilidade da própria instituição financeira. A Reconvenção foi extinta, sem julgamento do mérito,
em 2007.
A Ação Ordinária de Cobrança teve decisão desfavorável contra a Companhia em primeira instância, em
novembro de 2008. A Companhia e aguarda decisão. Para garantir a instância, em fevereiro de 2009, o
Juiz deferiu pedido formulado pela instituição financeira para constituir hipoteca judiciária sobre os
imóveis da Companhia no valor de R$186.414. A Companhia recorreu dessa decisão e o Tribunal
determinou que o processo retornasse à 1ª instância para que a Companhia se manifeste a respeito da
constituição da hipoteca judiciária. A Administração, com base na opinião de seus assessores jurídicos,
constituiu provisão no valor de R$146.590 milhões.
Possível

h. análise do impacto em caso
de perda do processo
Pagamento do valor pleiteado
i. valor provisionado, se
houver provisão

R$ 146.590 milhões
Ação nº 00095812013-9 (889/95)
39ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, SP
1ª Instância
17.05.95
Devedor: Cukier & Cia Ltda. - Casa Centro
Credor: Whirlpool S.A.

2

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante atualizado de R$ 47 milhões. (Falência do devedor)
envolvidos
Os ativos da falida já foram arrecadados. Aguardamos a arrematação dos ativos e o pagamento dos
f. principais fatos
credores.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há – Valor lançado para perdas

Ação nº 583.00.1998.606900-5/19
31ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, SP
1ª Instância
23.01.98
Devedor: G. Aronson & Cia Ltda.
Credor: Whirlpool S.A.

3

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante atualizado de R$ 3.3 milhões. (Falência do devedor)
envolvidos
Os ativos da falida já foram arrecadados. Aguardamos a arrematação dos ativos e o pagamento dos
f. principais fatos
credores.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há – Valor lançado para perdas

Ação nº 000.98.718375-9
6ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, SP
1ª Instância
22.06.98
Devedor: Lojas Arapuã
Credor: Whirlpool S.A.

4

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante atualizado de R$ 21.5 milhões (falência do devedor)
envolvidos
Os ativos da falida já foram arrecadados. Aguardamos a arrematação dos ativos e o pagamento dos
f. principais fatos
credores.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Ação nº 1998.730.864-9
35ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, SP
2ª Instância
27.07.98
Autor: Expresso Rio Claro Ltda.
Réu: Whirlpool S.A.

5

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 21.3 milhões a título de indenização por danos morais e materiais
envolvidos
A Autora requer (i) indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juiz, (ii) indenização por
danos materiais referente ao aviso prévio contratual não cumprido, (iii) condenação da ré ao pagamento
do prejuízo supostamente causado à autora em razão de descumprimento contratual pela Whirlpool S.A.
A ação foi julgada totalmente improcedente em 2001. O caso aguarda o julgamento do Recurso de
Apelação da Autora desde março de 2002.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento do valor pleiteado
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 001.1998.063921-3
6ª Vara Cível da Comarca de Recife, PE
1ª Instância
16.12.98
Autor: José Mário de Andrade & Cia Ltda. e Geraldo de Souza Paes de Andrade
Réu: Whirlpool S.A.

6

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 1.66 milhão
envolvidos

Os Autores pretendem (i) a declaração de nulidade dos contratos de venda, por ausência de assinatura
da autora, (ii) a declaração de nulidade da cobrança de juros ou qualquer tipo de acréscimo sem
autorização contratual, (iii) a revisão dos valores referentes à confissão de dívida assinada pela autora,
para reduzir o montante originário. Em janeiro de 1999, foi apresentada defesa e reconvenção e
requerido o pagamento do valor principal da dívida. Aguarda-se inicio da fase probatória.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos valores acessórios ao principal (juros, multa e atualização monetária)
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

7

Ação nº 025.03.00781-4
1ª Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC
a. juízo
2ª Instância
b. instância
26.04.03
c. data de instauração
Autor: Massa Falida Instaladora Gasparense Ltda.
d. partes no processo
Réus: Whirlpool S.A. e outro
e. valores, bens ou direitos Declaração de ineficácia da hipoteca averbada na matrícula nº 13.196 do RI de Gaspar/SC (O valor do
bem equivale R$ 6.965.929,97 ).
envolvidos

f. principais fatos

Em 12.06.2007, foi proferida sentença de procedência da ação declarando ineficaz a hipoteca constituída
através de escritura pública de promessa de Cessão de Crédito, lavrada em 24.09.98 e averbada na
matrícula nº 13.196 do RI de Gaspar. Apresentamos recurso de apelação desta decisão. Aguardando
julgamento da apelação.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso
Perda da garantia hipotecária ao crédito da Companhia.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Ação nº 289/99 (068.01.1999.007455-0)
3ª Vara Cível da Comarca de Barueri, SP
1ª Instância
23.06.03
Devedor: Brasimac S.A. Eletrodomésticos
Credores: Whirlpool S.A. e Whirlpool Eletrodomésticos AM S/A

8

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante atualizado de R$ 57.087.873,88. (Falência da Devedora)
envolvidos
Aguarda-se a consolidação e publicação do quadro geral de credores e a arrecadação dos ativos da
f. principais fatos
massa.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A. e da Whirlpool da Amazônia AM S/A
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Ação nº 000.99.033739-1
18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, SP
1ª Instância
01.10.99
Devedor: Mappin Lojas de Departamento S.A.
Credor: Whirlpool S.A.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante atualizado de R$ 3.637.306,33.
envolvidos
Aguarda-se a consolidação e publicação do quadro geral de credores e a arrecadação dos ativos da
f. principais fatos
massa.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Ação nº 623.161794
2ª Vara Cível da Comarca de Guaíba, RS
2ª Instância
9.11.00
Autor: Siqueira e Stefenon
Réu: Whirlpool S.A.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Indenização estimada em R$ 2.328.228,03 (valor atualizado) a título de danos morais e materiais.
envolvidos
Autor reclama indenização pela rescisão supostamente imotivada do contrato de prestação de serviços
de assistência técnica autorizada firmado com a Ré. Em 28.08.2008, foi proferida decisão julgando a ação
totalmente improcedente. O caso aguarda julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor
desde 29.10.2009.
Possível

f. principais fatos
g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento dos valores pleiteados.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 00.586290-6
7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Superior Tribunal de Justiça
17.07.00
Autor: Whirlpool S.A.
Réu: ELFP - Logística e Distribuição Ltda. e Banco Sofisa
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 9.744.854,96 Valor atualizado dos títulos em discussão.
envolvidos
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Títulos (Duplicatas emitidas pela ELFP contra a Multibrás). A ação
foi julgada favoravelmente à Whirlpool S.A. em 1ª e 2ª instâncias.
Remota

f. principais fatos
g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento dos valores dos títulos objeto da ação.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 2000.01176276-5 (nº antigo 2001.02.51697-9)
13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, CE
1ª Instância
24.01.01
Autor: Lojas Paraíso Ltda. e Paulo Fernandes Rodrigues Ribeiro
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Réu: Whirlpool S.A. (a ação foi proposta contra Multibrás Par S.A., incorporada pela Whirlpool S.A.)

e. valores, bens ou direitos
R$ 8.067.311,14 A título de repetição do indébito.
envolvidos

Revisional de contrato c/c Repetição de indébito. Na ação a autora busca a nulidade de cláusulas do
contrato de compra de recebíveis firmados com a Multibrás Par que transferiam aos autores a
responsabilidade pelo inadimplemento dos consumidores finais (devedores dos recebíveis adquiridos
pela Multibrás Par da Loja Paraíso), bem como a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. O
processo aguarda o início da fase probatória.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento do valor pleiteado pela autora.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 1329/05 (068.01.2005.016343-3)
2ª Vara Cível da Comarca de Barueri, SP
1ª Instância
27.05.05
Devedor: Panashop Comercial Ltda.
Credor: Whirlpool S.A. e a Whirlpool Eletrodomésticos AM S/A
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante de R$ 13.077.122,66. (Falência da devedora)
envolvidos
Parte dos ativos da falida já foram arrecadados. Aguardamos a arrematação de todos os ativos e o
f. principais fatos
pagamento dos credores.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A. e da Whirlpool da Amazônia AM S/A
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Ação nº 10523751137
2ª Vara Cível do Fórum Central de Porto Alegre/RS
Superior Tribunal de Justiça
09.09.05
Autor: Jocape Comércio e Representações - Eletrônicos Ltda.
Réus: Whirlpool S.A. (Multibrás S.A. Eletrodomésticos), Brastemp Utilidades Domésticas Ltda. e
Consórcio Nacional Brastemp S.C. Ltda.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 3.714.297,54.
envolvidos

A Autora, antiga representante comercial da Ré, postula (i) anulação dos termos de quitação celebrados
com as rés; (ii) condenação das rés ao complemento de comissionamentos (iii) condenação das rés ao
complemento de indenização de 1/12 (iv) condenação das rés ao pagamento de avisos prévios anteriores
à rescisão, bem como (v) ao pagamento de tais valores corrigidos desde a data dos respectivos
vencimentos, acrescidos de juros remuneratórios. O direito de anulação dos termos de quitação e de
prescrição das verbas de representação decorrentes do contrato firmado com o Consórcio Nacional
Brastemp suscitadas pelas rés decaiu em razão do transcurso do prazo legal. Por essa razão, A companhia
apresentou em sua defesa parecer de jurista renomado ratificando a prescrição do direito de ação
anulatória, bem como da cobrança das verbas de representação. Sendo reconhecida a decadência do
direito do autor, a ação restará prejudicada. O caso aguarda julgamento de recurso de agravo de
instrumento contra decisão denegatória de recurso especial interposto pela ré, desde 08.04.2010.
Provável

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento do valor pleiteado pela autora.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

R$ 3.714.297,54.

Ações nº 001.06.009953-5 e 001.06.009178-0
3ª Vara Cível da Comarca de Maceió, AL
Superior Tribunal de Justiça
25.05.06
Autor: RKS Comércio e Representações Ltda.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Réus: Whirlpool S.A., Brastemp Utilidades Domésticas Ltda. e Whirlpool Eletrodomésticos AM S/A

e. valores, bens ou direitos
R$ 6.460.770,25 (valor estimado da soma dos pedidos).
envolvidos
A Autora, antiga representante comercial, requer a condenação das Rés ao pagamento da indenização
legal (de 1/3 dos valores auferidos nos três meses anteriores à rescisão, a título de aviso prévio, bem
como 1/12 de todo o rendimento da RKS durante a vigência dos contratos de representação comercial),
pela suposta rescisão imotivada do contrato. Em primeira instância, a ação foi inicialmente julgada
improcedente. Contudo, após a apresentação de recurso de embargos infringentes reformou-se
totalmente a sentença anterior, julgando-se a ação procedente. A Companhia recorreu dessa decisão
alegando ilegalidade processual, e, por conseqüência, nulidade da segunda sentença. Aguardamos
julgamento do recurso especial, ao qual foi concedido efeito suspensivo através de medida cautelar
incidental.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento dos valores pleiteados pela autora.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 10700685158
17ª Vara Cível do Fórum Central de Porto Alegre, RS
1ª Instância
20.04.07
Autor: SV Gomes e Cia. Ltda.
Réus: Whirlpool S.A. e Brastemp Utilidades Domésticas Ltda.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 1.615.085,59
envolvidos

Ação promovida por ex-representante comercial por meio da qual pleiteia a condenação das rés ao
pagamento do correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão, a
título de aviso prévio; à indenização de 1/12 do total da remuneração auferida durante o tempo da
representação; e a restituição dos descontos feitos pelas rés sobre às comissões pagas de março a
dezembro de 2006. O processo encontra-se em fase probatória.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento do valor pleiteado pela autora.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 1233/07 (152.01.2007.007476-5)
3ª Vara Cível da Comarca de Cotia, SP
1ª Instância
02.07.07
Devedor: Eletrodireto S.A. - Central de Distribuição
Credor: Whirlpool S.A.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Créditos no montante atualizado de R$ 10.553.662,35. (Falência da devedora).
envolvidos
Parte dos ativos da falida já foram arrecadados. Aguardamos a arrematação de todos os ativos e o
f. principais fatos
pagamento dos credores.
Possível
g. chance de perda
h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A. e da Whirlpool da Amazônia AM S/A
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Ação nº 2007.215057-9
12ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo, SP
1ª Instância
08.01.07
Autor: Conmar Representações Ltda.
Réus: Whirlpool S.A. e Brastemp Utilidades Domésticas Ltda.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 7.043.451,97 (valor estimado da soma dos pedidos).
envolvidos
Ação promovida por ex-representante comercial pela qual requer a declaração de rescisão do contrato
de representação comercial por culpa das Rés e a condenação das Rés ao pagamento de: (ii) indenização
de 1/12 sobre todas as comissões auferidas, (ii) comissões retidas, (iii) comissões futuras ( a venceremse no ano de 2007), (iv) indenização por dano moral e de imagem, em valor equivalente a 100 salários
mínimos, e (v) 1/3 das comissões recebidas nos três últimos meses a título de aviso prévio. O processo
encontra-se em fase probatória. .
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento dos valores pleiteados pela autora.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 583.00.2007.235465-8
36ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, SP
2ª Instância
08.10.07
Autor: Banco Crefisul S/A
Réus: Whirlpool S.A. e outros
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Hipoteca constituída sobre os bens da empresa Fazenda Ipê- dados em garantia à confissão e novação
de dívida, constituição de garantia e outras avenças celebrado entre o Mappin Lojas de Departamento
e. valores, bens ou direitos S/A e a Whirlpool S.A., em 19.03.1999 - bem como a anulação dos eventos jurídicos decorrentes da
hipoteca (execução judicial, arrematação e posteriores alienações) para que esses bens voltem a compor
envolvidos
o acervo da massa falida do Banco Crefisul, com a finalidade de servir ao pagamento dos credores falidos
Esses bens foram vendidos para uma construtora pelo valor de R$ 1.750.000,00 em 2003.

f. principais fatos

Trata-se de ação revocatória movida pelo síndico da massa falida do Banco Crefisul, com objetivo de
anular a constituição da hipoteca, conforme descrito acima. Foi proferida sentença de improcedência,
rejeitando o pedido da Autora.

g. chance de perda

Possível

Caso a ação seja julgada procedente, ocorrerá o retorno dos bens à empresa Fazenda Ipê. Com isso,
h. análise do impacto em caso
poderemos responder por evicção, vez que os bens já foram alienados a terceiros (que também
de perda do processo
compõem o pólo passivo da ação).

i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 226.2008.000791-2
3ª Vara Cível da Comarca de Olinda, PE
1ª Instância
07.03.08
Autor: RMS Estevam Alves e Filhas Ltda. e MHSM Estevam Alves & Cia. Ltda.
Réus: Whirlpool S.A. e Brastemp Utilidades Domésticas Ltda.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
R$ 3.175.642,83 (valor estimado da soma dos pedidos)
envolvidos
Os ex-representantes comerciais Autores pretendem a rescisão do contrato de representação comercial,
por justa causa supostamente motivada pela Whirlpool S.A., e o pagamento de indenização referente ao
complemento por representações comerciais realizadas à Whirlpool S.A. O caso encontra-se em fase
probatória.
Possível

f. principais fatos
g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Pagamento do valor pleiteado pelos autores.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há

Ação nº 001.08.105478-6
2ª Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo, SP
1ª Instância
19.02.08
Autor: Whirlpool S.A.
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Réus: Polimaq Peças e Serviços Ltda., Ariovaldo Nadalin e Rosa Maria Cagliari Nadalin

e. valores, bens ou direitos
R$ 2.212.104,28 por inadimplemento contratual. (execução).
envolvidos

f. principais fatos

A ação visa a execução de crédito decorrente do inadimplemento contratual por parte dos Réus. Os
Embargos à Execução opostos pelos réus foram recebidos sem efeito suspensivo, pois a execução não
está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O caso aguarda decisão dos embargos à
execução opostos pelos réus.

g. chance de perda

Possível

h. análise do impacto em caso
Não recebimento dos créditos da Whirlpool S.A.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há - Valor lançado para perdas

Questões Ambientais
Ação nº 530/2002
2ª Vara Cível da Comarca de São José dos Pinhais, PR
2ª Instância
05.06.02
Autor: Ministério Público do Estado do Paraná
Réu: Whirlpool S.A. e outros
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Reparação por danos ambientais. Valor não estimado.
envolvidos
Ação Civil Pública por danos ao meio ambiente. O Ministério Público ingressou com cerca de outras 40
ações idênticas à presente contra outras 130 empresas. Todas essas ações serão julgadas
simultaneamente e eventual condenação à reparação de danos ambientais será solidária entre todas as
acionadas. Todas as ações baseiam-se na contaminação, por produto tóxico, estocados nas antigas
instalações da empresa Recobem. Com isso, as ações pedem a condenação das Rés à despoluição e
descontaminação das fontes de abastecimento da região. Foi proferida sentença reconhecendo a
preliminar de ilegitimidade passiva argumentada pela Whirlpool S.A., extinguindo, dessa forma, o
processo em relação a ela. O caso aguarda eventual recurso que poderá ser interposto pelo Ministério
Público ou pelas demais empresas Rés incluídas na presente ação.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Obrigação solidária da Whirlpool S.A. em descontaminar a área.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há.

Ação nº 646/2003
2ª Vara da Comarca de São José dos Pinhais, PR
2ª Instância
23.06.03
Autor: Associação dos Moradores do Jardim Cristal e Marambaia
Réu: Whirlpool S.A. e outros
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a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

e. valores, bens ou direitos
Indenização por danos materiais e morais. Valor não estimado.
envolvidos
A ação reclama indenização por danos materiais e morais a todos aqueles que residem ou residiam na
região afetada pelo produto tóxico das Rés, estocados nas antigas instalações da empresa Recobem, bem
como condenação das Rés à despoluição e descontaminação das fontes de abastecimento da região.
Proferida sentença declarando a ilegitimidade passiva da Whirlpool S.A. para responder à ação. Após
apresentação de embargos de declaração pela empresa autora e algumas empresas condenadas, o caso
aguarda o julgamento desses embargos desde março de 2010.
Possível

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Obrigação solidária pela descontaminação da área.
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

Não há.

Processo Administrativo nº 16/01464/02

24

a. juízo

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

b. instância
c. data de instauração

Administrativa
04.12.02
Órgão Envolvido: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

d. partes no processo

Comunicante - Whirlpool S.A.

e. valores, bens ou direitos
Obrigações de remediação ambiental.
envolvidos
Comunicação Espontânea de Aspectos Ambientais Relevantes e Diagnósticos Ambientais referentes à
antiga unidade fabril da Whirlpool S.A., localizada na Avenida Albert Schweitzer 256, São Bernardo - SP,
com o objetivo definir em conjunto com a Cetesb as medidas de diagnóstico complementar e/ou
remediação ambiental necessárias.O processo de remediação já foi iniciado. Realizadas campanhas
periódicas de monitoramento, cujos resultados são constantemente apresentados à Cetesb.
Não aplicável

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Não aplicável
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

R$ 1.818.000,00 (Valor previsto para suprir os gastos com o processo de remediação).

Processo Administrativo nº 31/00349/08
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a. juízo

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

b. instância
c. data de instauração

Administrativa
30.10.07 (data da comunicação espontânea)
Órgão Envolvido: Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB

d. partes no processo

Comunicante: Whirlpool S.A.

e. valores, bens ou direitos
Obrigações de remediação ambiental.
envolvidos
Comunicação Espontânea de Aspectos Ambientais Relevantes e Diagnósticos Ambientais. Comunicação
de aspectos ambientais relevantes da unidade fabril da WhirlpoolS.A., localizada na R. Olimpia Semeraro,
675, São Paulo - SP, com o objetivo definir em conjunto com a Cetesb as medidas de diagnóstico
complementar e/ou remediação ambiental consideradas necessárias. Realizamos campanhas periódicas
de monitoramento, cujos resultados são constantemente apresentados à Cetesb. Procedimento de
diagnóstico em recurso.
Não aplicável

f. principais fatos

g. chance de perda

h. análise do impacto em caso
Não aplicável
de perda do processo
i. valor provisionado,
houver provisão

se

R$ 2.680.870,00 (Valor previsto para suprir os gastos com o processo de remediação).

Anexo II - Processos Fiscais

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Ação nº 91.0679604-4
14ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo - SP
1ª instância
9/8/1991
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal e Eletrobrás S/A

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 15.046.397,14

Ação Declaratória objetivando o direito de não pagar empréstimo compulsório sobre contas de energia elétrica sob
fundamento de que tal tributo era inconstitucional. Ação foi julgada improcedente.
Processo baixado para a 1ª instância. Levantamento do depósito das verbas de sucumbência efetuado pela Eletrobrás e
pela União Federal. Processo aguardando início de execução de sentença para cobrança dos valores não recolhidos a
título de empréstimo compulsório

g. chance de perda
provável - A constitucionalidade da cobrança do empréstimo compulsório foi reconhecida pelos tribunais superiores

h. análise do impacto
em caso de perda do
processo

pagamento do valor envolvido

i. valor provisionado, se
houver provisão

R$ 15.046.397,14

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Ação nº 1157/96
Anexo I das Execuções Fiscais da Comarca de São Bernardo do Campo
Superior Tribunal de Justiça
29/3/1996
Autor: Fazenda do Estado de São Paulo
Réu: Whirlpool S/A

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 7.880.075,80

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

Execução Fiscal que tem por objeto cobrança de ICMS proveniente de uso de crédito de materiais intermediários.
Oferecida carta de fiança como garantia e apresentados embargos à execução. Sentença procedente reconhecendo que
os produtos que embasaram o crédito se tratam de materiais intermediários.
Interposta apelação pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Decisão de 2ª instância deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda do Estado de São Paulo. Interposto Recurso
Especial não admitido pelo Tribunal. Interposto Agravo em face de decisão denegatória de seguimento de Recurso
Especial. Decisão deu provimento ao Agravo no STJ, determinando a subida do Recurso Especial. Aguardando
julgamento do Recurso Especial.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Ação nº 97.0570033-8
5ª Vara das Execuções Fiscais Federais - Seção Judiciária São Paulo - SP
2ª instância
24/4/1997
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 12.632.309,38

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

Execução Fiscal de valores de PIS (out/95) utilizados em compensações com o recolhido a maior com base nos Decretoslei nºs 2445 / 2449. Oferecida garantia (carta de fiança) à Execução Fiscal e opostos Embargos à Execução(nº
1999.61.82.014210-1). Sentença julgando Embargos improcedentes. Recurso de apelação interposto pela empresa, o
qual teve seu provimento negado. Aguardando julgamento dos embargos de Declaração, opostos pela empresa.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Ação nº 97.0578167-2
3ª Vara das Execuções Fiscais Federais - Seção Judiciária São Paulo - SP
1ª instância
10/3/1997
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 72.373.128,58
Execução Fiscal de valores de COFINS (período 08/95 a 01/96) utilizados em compensações do crédito de Finsocial 1992
(aumento de alíquota). Oferecida garantia (carta de fiança) e opostos Embargos à Execução. Aguardando julgamento dos
Embargos opostos.

g. chance de perda
Remota - crédito reconhecido por sentença judicial transitada em julgado (AO nº 92.002733-4, em trâmite perante a 13ª
Vara Federal - Seção Judiciária do DF), de modo não haver risco para empresa ter seu direito ao crédito não reconhecido
pelo Judiciário

h. análise do impacto
em caso de perda do
processo

Pagamento do valor envolvido

i. valor provisionado, se
houver provisão

Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Ação nº 1999.61.00.016946-5
7ª Vara Federal Civel - Seção Judiciária de São Paulo - SP
2ª instância
19/4/1999
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal
R$ 8.277.653,32
Mandado de Segurança visando ver garantido o direito de não se sujeitar a exigência do pagamento de contribuição
previdenciária sobre o verba de previdência privada, exigida pela NFLD nº 32.059.100-0, com o cancelamento definitivo
do débito, em razão de nulidades no processo administrativo (NFLD nº 32.059.100-0) que cobra o crédito da empresa,
uma vez que pedido de avocatória efetuado no caso foi intempestivo e com violação do princípio do contraditório, pois a
empresa não foi intimada para apresentar suas contra-razões.Além disso, no mérito, a empresa cumpriu todos os
requisitos do Plano de Previdência Privada. Há uma Execução Fiscal relacionada (Execução Fiscal nº 2000.61.82.037383-8
- distribuição em 26/07/2000, em trâmite perante a 5ª Vara das Execuções Fiscais Federais de - Seção Judiciária de São
Paulo-SP ), em que foi oferecida garantia (carta de fiança) e opostos Embargos à Execução Fiscal nº 2001.61.82.006934-0,
distribuído em 11/05/2001, em trâmite perante a 5ª Vara das Execuções Fiscais Federais de - Seção Judiciária de São
Paulo-SP . Aguardando julgamento dos Embargos/Mandado de Segurança.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Ação nº 2005.61.82.044624-4
5ª Vara das Execuções Fiscais Federais - Seção Judiciária São Paulo - SP
1ª instância
25/8/2005
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 57.586.763,58

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

Execução Fiscal de valores de PIS (1995/1996) utilizados em compensações com o recolhido a maior com base nos
Decretos-lei nºs 2445 / 2449/88. Oferecida fiança bancária e opostos embargos à execução fiscal. Aguardando
julgamento dos Embargos.
Possível

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 13807.004773/2001-11

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
16/4/2001
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 14.813.372,48
Auto de Infração que tem por objeto COFINS (Fev/99 a Jan/00 ) não recolhida com base em liminar em ação judicial
(Mandado de Segurança nº 1999.61.00.008835-0, distribuído em 02/03/1999, em trâmite perante 13ª Vara Federal da
Seção Judiciária de São Paulo- SP), que tem por objeto o reconhecimento da inconstitucionalidade da majoração da base
de cálculo e alíquota da COFINS introduzidas pela Lei nº 9.718/98. Lançamento para evitar decadência. Aguardando
julgamento de defesa administrativa. Em novembro/2009, a empresa aderiu ao Programa de Anistia estabelecido pela Lei
nº 11.941/09, desistindo parcialmente da cobrança com relação a matéria da majoração da COFINS, depositada no
Mandado de Segurança sobre a matéria.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 11610.008090/2001-12

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
17/12/2001
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 36.707.033,57

Auto de Infração (período jan a jun/97) que tem por objeto valores de PIS utilizados em compensações com o recolhido a
maior com base nos Decretos-lei nºs 2445 / 2449. Apresentada defesa administrativa. Notificação de decisão mantendo
integralmente a autuação. Interposto recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Ações Judiciais nº s 2002.72.01.002550-1, 2002.72.01.002792-3 e
2002.72.01.004824-0.

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

2ª Vara Federal de Joinville/SC, 2ª Vara Federal de Joinville/SC e 1ª Vara Federal de Joinville/SC
2ª instância/Superior Tribunal de Justiça
05/07/2002, 25/07/2002 e 02/12/2002
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 3.762.432,67

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

Mandados de Segurança visando o cancelamento de NFLDs que cobram contribuição previdenciária, incidentes na
execução de serviços de cessão de mão-de-obra, por atribuírem responsabilidade solidária à empresa tomadora dos
serviços. Processos aguardam decisão final nos Tribunais Superiores.
Remota

Pagamento do valor envolvido
R$ 2.366.884,08

Processo nº 10920.002291/2001-31

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância administrativa
20/12/2001
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 5.543.984,73

Auto de Infração que tem por objeto IRPJ referente aos períodos-base de 1996 a 2000. Dedução indevida da base de
cálculo do IR (i) da parcela de lucro de exportação, (ii) despesas com PAT (exclusão em dobro do benefício); (iii) despesas
com PDTI; (iv) não adição de valores de COFINS/PIS não recolhidos com base em liminar obtida em ação judicial
(discussão inconstituicionalidade da 9.718/98). Decisão de 1ª instância cancelando o item iv da autuação e mantendo os
demais.
Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais cancelou a exigência fiscal referente aos itens (i) e (iii).
Apresentados embargos de declaração quanto ao item (ii). Aguardando intimação de acórdão do Conselho acolhendo os
embargos para cancelar a exigência do IRPJ calculado com base na alíquota normal de 15%, reduzindo a exposição hoje
de R$ 42.410.541,70 para R$ 5.543.984,73.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 13811.003295/2002-43

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
10/7/2002
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 31.665.075,28

Auto de Infração que tem por objeto valores de PIS utilizados em compensações com o recolhido a maior com base nos
Decretos-lei nºs 2445 / 2449, relativo a jul a dez/97. Decisão em esfera administrativa mantendo integralmente a
autuação. Interposto recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Processo nº 2008.72.01.003499-1
1ª Vara Federal de Joinville/SC
1ª instância
16/9/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

R$ 9.938.346,69

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

Execução Fiscal que tem por objeto COFINS referente aos meses de abril a julho, novembro e dezembro de 1997, não
recolhidos em razão de compensação dos créditos de IPI reconhecidos por ação judicial (AO nº 92.0016661-0) com
decisão favorável transitada em julgado. Citação de Execução Fiscal para discussão do débito.Oferecida como garantia
fiança bancária.Opostos Embargos à Execução Fiscal. Aguardando julgamento dos Embargos.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.002113/2002-91

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
20/8/2002
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 13.630.146,77
Auto de Infração que tem por objeto PIS a partir do não reconhecimento de compensações com crédito de PIS relativo
aos valores recolhidos a maior com base nos Decretos-Lei nos. 2445 e 2449/89 (crédito apurado de 07/88 a 09/95).
Aguardando julgamento de defesa administrativa.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.001039/2002-96

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
15/5/2002
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 44.613.125,81
Auto de Infração que tem por objeto IRPJ referente a abril a dezembro/1997, não recolhidos em virtude de compensação
com créditos de IPI reconhecidos por ação judicial (AO nº 92.0016661-0), com sentença favorável transitada em julgado.
Apresentada defesa contra a autuação. Decisão de 1ª instância administrativa manteve a autuação. Interposto recurso
voluntário. Conversão do julgamento em diligência pela 8a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.Diligência realizada. Aguardando inclusão em pauta do caso para julgamento no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10909.002236/2002-81

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
15/8/2002
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 2.697.792,13
Auto de infração cobrando multa aduaneira por conta da reclassificação de óleos importados (do NCM 3824.90.29 para o
NCM 3402.99.00), implicando a nova classificação em obtenção de licença de importação não automática não obtida à
época do desembaraço gerando como conseqüência multa de 30% sobre o valor das mercadorias importadas, além da
multa de 1% sobre o valor da multa isolada de imposto de importação em razão da reclassificação, bem como lançada as
diferenças de IPI decorrente das duas classificações. Decisão em 1ª e 2ª instâncias mantiveram o lançamento.
Recurso Especial interposto perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aguardando julgamento de recurso
especial no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 19679.005959/2003-48

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
4/9/2003
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 45.590.532,36
Auto de Infração que tem por objeto valores de PIS (período: 1998) utilizados em compensações com o recolhido a maior
com base nos Decretos-lei nºs 2445 / 2449. Notificação de decisão mantendo integralmente a autuação. Interposto
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 13811.001194/99-81

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
20/5/1999
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 185.581.683,91
Pedidos de Restituição/Compensação de IPI com créditos de PIS (período: 1999) utilizados em compensações com o
recolhido a maior com base nos Decretos-lei nºs 2445 / 2449. Recurso voluntário interposto em face da decisão que
indeferiu nossa manifestação de inconformidade. Foi dado parcial provimento ao recurso voluntário. Apresentação de
Embargos pela PFN. Autos aguardam julgamento dos Embargos.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Autos de Infração -cessão de obra

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª/2ª instância
21/10/2004
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 10.890.309,19
Autos de Infração que tem por objeto cobrança de contribuição previdenciária sobre serviços com cessão de mão-deobra, por conta de suposta responsabilidade solidária da Whirlpool para o recolhimento dessa contribuição. Aguardando
decisão final. (1ª/2ª instâncias administrativas)

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processo nº 2004.61.82.046462-0
5ª Vara das Execuções Fiscais Federais - Seção Judiciária São Paulo - SP
1ªinstância
18/10/2004
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 10.042.785,67
Execução Fiscal que tem por objeto PIS e COFINS (Jan a Jun/99), relativos a (i) a suspensão da exigibilidade de débitos da
COFINS por meio de decisões e/ou depósitos judiciais efetuados no Mandado de Segurança nº 1999.61.00.008835-0
(distribuído em 02/03/1999, em trâmite perante 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo- SP); e (ii)
compensações de PIS utilizados em compensações com PIS recolhido a maior com base nos Decretos-lei nºs 2445 e
2449/88 e) e COFINS (créditos de FINSOCIAL e de terceiros). Oferecida fiança bancária para garantia da ação.
Aguardando julgamento dos Embargos à Execução opostos (ação nº 2007.61.82.042706-4, distribuídos em 03/10/2007,
em trâmite perante a 5ª Vara das Execuções Fiscais Federais - Seção Judiciária São Paulo - SP).

Possível

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processos nºs 2006.61.82.018686-0 e 2006.61.82.017058-9

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

5ª Vara das Execuções Fiscais Federais - Seção Judiciária São Paulo - SP) - em ambos.
1ª instância
25/04/2006 e 07/04/2006
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 81.824.210,65
Execuções Fiscais ajuizadas cobrando os valores de PIS e COFINS compensados em 2001/2002 com créditos das mesmas
contribuições obtidos a partir de vendas para a Zona Franca de Manaus. Oferecida fiança bancária para garantia do
débito. Aguardando julgamento dos Embargos à Execução opostos (Embargos à Execução nºs 2006.61.82.031704-7 e
2006.61.82.031705-9, distribuídos em 22/06/2006 e ambos em trâmite perante a 5ª Vara das execuções Fiscais Federais Seção Judiciária de São Paulo - SP).

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.001576/2004-06

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
29/6/2004
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 30.427.629,81
Despacho decisório não reconhecendo compensação de IRPJ (ano-calendário 2003) com saldo negativo de CSLL relativo
ao ano-calendário de 2002. (Saldo negativo reconhecido a partir da exclusão da parcela do lucro de exportação
considerado imune em razão da Emenda Constitucional nº 33/01). Decisão de 1ª instância mantendo a autuação.Recurso
voluntário interposto. Aguardando julgamento do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.000824/2005-74

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo

Receita Federal do Brasil
2ª instância
21/3/2005
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal

e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

R$ 4.164.360,23
Pedidos de Compensação de CSLL referente ao ano-calendário de 1993 (lucro de exportação). Decisão de 1ª instância
manteve autuação.
Aguardando julgamento de recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Possível

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.000825/2005-19

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
21/3/2005
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal
R$ 3.158.864,61
Pedidos de Compensação de CSLL referente ao ano-calendário de 1995 (lucro de exportação). Decisão de 1ª instância
manteve autuação.
Aguardando julgamento de recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Possível

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.000826/2005-63

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
21/3/2005
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal
R$ 13.696.801,00
Pedidos de Compensação de CSLL referente ao ano-calendário de 1997 (lucro de exportação). Decisão de 1ª instância
manteve autuação.
Aguardando julgamento de recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Remoto

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 16327.001289/2005-54

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
16/8/2005
Autor: Whirlpool S/A
Réu: União Federal
R$ 136.758.187,99
Auto de Infração que tem por objeto a exclusão da base de cálculo de IRPJ, CSL, PIS e COFINS os valores referentes a
créditos de IPI reconhecidos por ação judicial (AO nº 92.0016661-0), com decisão favorável transitada em julgado.
Decisão de 1ª instância manteve a cobrança.
Aguardando formalização e intimação de Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que cancelou
parcialmente a cobrança quanto à exigência de PIS e COFINS (R$42.047.896,26 - jan/09), sob o argumento de que se trata
de receita de exportação, não sujeita à incidência das contribuições em tela.

Remoto

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 16327.001288/2005-18

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
16/8/2005
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 40.989.848 ,00
Obs.: corresponde ao valor que supostamente seria adicionado a base de cálculo do IR e CSLL.
Auto de Infração que tem por objeto IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2002 sobre lucros auferidos por empresas
controladas e coligadas sediadas no exterior. Trata-se de um lançamento para evitar decadência, uma vez que a empresa
possui liminar em Mandado de Segurança (MS nº 2003.61.00.00331-3, distribuído em 08/01/2003, em trâmite perante a
20 ª Vara Federal - Seção Judiciária de São Paulo - SP) que a autoriza não recolher os tributos sob essa circunstância.

Remoto

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 12157.000074/2006-45

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
7/6/2006
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 37.366.484,59
Aviso de Cobrança relativo à compensação dos valores recolhidos a maior a título de ILL com IRRF. Direito ao crédito
reconhecido à empresa por decisão judicial proferida na ação declaratória nº 2000.61.00.021069-0, distribuído em
29/06/2000, em trâmite perante a 20 ª Vara Federal - Seção Judiciária de SP. Apresentada manifestação de
inconformidade.Decisão de 1ª instância mantendo o lançamento.Recurso voluntário apresentado . Aguardando
julgamento de recurso voluntário.

Remoto

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10920.001908/2006-14

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
19/7/2006
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 103.113.385,18
Auto de infração que cobra crédito de IPI relativo à aquisição de insumos com alíquota 'zero', re-cálculo do crédito
presumido de IPI e compensação com PIS/COFINS - vendas para Zona Franca. Apresentada defesa contra a autuação.
Decisão de 1ª instância mantendo a autuação. Recurso voluntário interposto. Acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais convertendo o julgamento em diligência.
Apresentação de desistência de parte da defesa, relativa a créditos de IPI sobre insumos com alíquota zero em razão da
adesão ao parcelamento concedido pela MP nº 470/09. Aguardando homologação da desistência parcial.

Remoto

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processos nº s 46473.006687/2006-25, 46473.006686/2006-81 e 46473.006685/2006-36
Ministério do Trabalho
1ª/2ª instâncias
29/8/2006
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 1.922.877,98
Auto de Infração que tem por objeto FGTS sobre parcela de remuneração a funcionários, relativa a mar/2006.
Aguardando julgamento de defesas administrativas apresentadas.
Possível

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processos nº s 46473.009366/2007-63 e 46473.009365/2007-19
Ministério do Trabalho
2ª instância
3/12/2007
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 1.928.905,40
Auto de Infração que tem por objeto FGTS sobre parcela de remuneração a funcionários, relativa a mar/2007.
Aguardando julgamento de defesas administrativas apresentadas.
Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 19515.001431/2008-87

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
23/4/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 1.982.238,19
Auto de infração cobrando valores não recolhidos de CIDE (jul/2002 a abr/2006) sobre pagamentos ao exterior
decorrentes da celebração de contratos de assistência técnica, marcas e patentes, bem como da remessa de royalties ao
exterior, em razão de decisão judicial obtida no Mandado de Segurança (nº 2002.61.00.027112-1, distribuído em
25/11/2002, em trâmite perante a 24ª Vara Federal - Seção Judiciária de São Paulo e cautelar nº 2004.03.00.053631-6,
distribuído em 21/09/2004, em trâmite perante a 4ª Turma do TRF 3ª Região) suspendendo a exigência da contribuição
sobre tais remessas.

Remota

Pagamento do valor envolvido
R$ 1.251.375,78

Processo nº 19515.001427/2008-19

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
22/4/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 27.576.359,06
Auto de Infração que tem por objeto CSLL relativa a exclusão de lucro de exploração na composição da base negativa da
contribuição os valores relativo ao ano-calendário de 2003. (lucro de exportação considerado imune em razão da
Emenda Constitucional nº 33/01). Decisão de 1ª instância mantendo a autuação. Recurso voluntário interposto.
Aguardando julgamento do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 12157.000055/2008-81

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
27/2/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 8.202.785,42
Processo Administrativo que tem por objeto cobrar valores de COFINS (período out/99 a jan/00) utilizados em
compensações do crédito adicional de Finsocial, reconhecido por decisão favorável em ação ordinária nº 92.002733-4,
distribuído em 20/01/1992, em trâmite perante a 14ª Vara Federal- Seção Judiciária de São Paulo - SP. Apresentada
defesa em face da decisão que não reconheceu o direito à compensação dos créditos. Decisão de 1ª instância
administrativa indeferiu a defesa apresentada. Aguardando apreciação de recurso voluntário interposto pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 19515.005628/2008-95

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
2ª instância
18/9/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 6.063.105,44
Auto de infração que cobra crédito de IPI relativo à aquisição de insumos com alíquota 'zero', re-cálculo do crédito
presumido de IPI e crédito extemporâneo de IPI sobre importações realizadas via tradings. Apresentada defesa
administrativa. Decisão da DRJ mantendo integralmente a cobrança. Interposto recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Apresentação de desistência de parte da defesa, relativa a créditos de IPI sobre
insumos com alíquota zero em razão da adesão ao parcelamento concedido pela MP nº 449/2008.Apresentação de
desistência de parte da defesa, relativa a créditos de IPI sobre insumos com alíquota zero em razão da adesão ao
parcelamento concedido pela MP nº 470/09. Aguardando homologação da desistência parcial/julgamento do recurso no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 16561.000215/2008-71

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
22/12/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 2.932.648,24
Auto de Infração que tem por objeto IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2003 sobre lucros auferidos por empresas
controladas e coligadas sediadas no exterior. Trata-se de um lançamento para evitar decadência, uma vez que a empresa
possui liminar em Mandado de Segurança (MS nº 2004.61.00.001329-3, distribuído em 19.01.2004, em trâmite perante
a 2ª Vara Federal - Seção Judiciária de São Paulo - SP) que a autoriza não recolher os tributos sob essa circunstância.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processos nºs 3.095.479-4, 3.098.540-7 e 3.109.060-6
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
1ª/2ª instâncias
21/07/2008, 13/08/2008 e 30/01/2009
Autor: Fazenda do Estado de São Paulo
Réu: Whirlpool S/A
R$ 3.139.721,97
Autos de infração que tem por objeto ICMS (jan/2004 a dez/2006) sobre saídas para empresas situadas na Zona Franca
de Manaus/Área de Livre Comércio sem comprovação do internamento da nota fiscal na SUFRAMA (unidades de São
Paulo, Rio Claro e Tamboré). Aguarda-se julgamento em 1ª/2ª instâncias administrativas.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Processo nº 10880.962631/2009-56

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Receita Federal do Brasil
1ª instância
5/7/2009
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool S/A
R$ 2.212.713,91
Despacho decisório que tem por objeto IRPJ sobre o não reconhecimento de compensações efetuadas com valores
relativos a saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004. A Receita Federal não reconheceu parte do crédito
pleiteado, relativo a retenções efetuadas sobre pagamento de JCP para BUD e Embraco. Apresentada a manifestação de
inconformidade. Aguardando julgamento da defesa apresentada

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processo nº 2001.32.00.009707-6
5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas - AM
1ª instância
23/11/2001
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool Eletrodomésticos AM S/A
R$ 3.994.489,64
Execução Fiscal que tem por objeto CSLL devidamente quitada, mas erroneamente informada em DCTF, relativo a
dezembro de 1995. Em 10/03/2006 foram opostos Embargos à Execução (nº 2006.32.00.001607-6, distribuído em
10.03.2006, em trâmite perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas - AM). Aguardando julgamento dos
Embargos à Execução Fiscal.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processo nº 2003.34.00.013435-4
21ª Vara Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal - DF
1ª instância
29/4/2003
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool Eletrodomésticos AM S/A
R$ 9.192.113,92
Ação Anulatória de débito fiscal relativa a suposto imposto recolhido a menor nas importações de cavidades de
microondas, relativo ao ano de 1995. Sentença julgou a ação improcedente. Aguardando julgamento de recurso de
apelação interpostos pela empresa. Há uma Execução Fiscal relacionada a essa ação (EF nº 2003.32.00.000527-8,
distribuído em 22.01.2003, em trâmite perante a 5ª Vara Federal - Seção Judiciária do Amazonas - AM) que está
sobrestada aguardando julgamento da ação anulatória.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

a. juízo
b. instância
c. data de instauração
d. partes no processo
e. valores, bens ou
direitos envolvidos
f. principais fatos

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

Processos nºs 552375, 552376 e 552377
Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas
1ª instância
18/12/2008
Autor: União Federal
Réu: Whirlpool Eletrodomésticos AM S/A
R$ 5.810.487,08
Autos de Infração cobrando ICMS (referente ao ano de 2003) e multa em razão de descumprimento de requisito formal
(ausência de escrituração contábil própria) para a fruição do benefício de expansão concedido pela Lei Hanan.
Apresentadas defesas administrativas. Aguardando julgamento das defesas.

Remota

Pagamento do valor envolvido
Não há

Anexo III – Currículo dos Administradores

Nome: José Aurélio Drummond Junior
Idade: 46 anos
CPF:

089.144.598-61

Currículo, contendo as seguintes informações:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2004 – Diretor Comercial da Whirlpool S.A. (Unidade Eletrodomésticos)
2007 – Diretor Presidente da Unidade Eletrodomésticos da Whirlpool S.A.
2008 até o momento – Diretor Presidente da Whirlpool S.A.

ii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Gerente da Alcoa Alumínio S.A.
Diretor Presidente da Unidade Eletrodomésticos da Whirlpool S.A.
Diretor Presidente da Whirlpool S.A.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation.

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation.

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
a.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.
Diretor Presidente da Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.

Sim

Administrador do Consórcio Nacional Brastemp Ltda.
b.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.
Diretor Presidente da Brasmotor S.A.
Administrador da Whirlpool do Brasil Ltda.

Sim

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Nome: Enrico Zito
Idade: 43 anos
CPF: 090.356.638-96
Currículo, contendo as seguintes informações:
iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2005- 2006: Diretor Financeiro e de relações com Investidores na Embraco S.A.
2007 – mai/2010: Diretor de Suprimentos, Finanças e Relações com Investidores
Jun/2010 – até o momento: Diretor LAR International, Finanças e Relações com Investidores

iv.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Diretor do Grupo Sharp S/A Equipamentos Eletrônicos.
Diretor da Whirlpool S.A.
Diretor da Brasmotor

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:

a.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
a.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.
Diretor da Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.

b.

Sim

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.
Diretor de Relações com Investidores da Brasmotor S.A.

Sim

Administrador da Whirlpool do Brasil Ltda.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Nome: Sidnei Lopes Sanches
Idade: 43 anos
CPF: 080.176.498-00
Currículo, contendo as seguintes informações:
v.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2003- 2006: Diretor Financeiro da Whirlpool Mexico
2007 – Controller da Whirlpool S.A.
2008 – Diretor Financeira da Whirlpool S.A.

vi.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Diretor da Whirlpool S.A.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:

a.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
e.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.
Diretor da Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.
Diretor Suplente Whirlpool Argentina S.A.
Diretor Suplente Lawsa S.A.

Sim

Diretor Suplente da Whirlpool Puntana S.A
Diretor Suplente da Whirlpool S.A. Sociedad de Ahorro para Fines Determinados
Diretor da Whirlpool Colombia S.A.
f.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.
Diretor de Relações com Investidores da Brasmotor S.A.

Sim

Administrador da Whirlpool do Brasil Ltda.
c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Nome: Rogério Augusto Martins
Idade: 48 anos
CPF: 561.824.309-15
Currículo, contendo as seguintes informações:
vii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2004 – 2007 Gerente Geral Estratégia de Produtos da Whirlpool S.A.
2007 – 2009 Diretor de Desenvolvimento de Produtos da Whirlpool S.A.
2009 – até o momento Diretor de Desenvolvimento de Produtos e Qualidade da Whirlpool S.A.

viii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Diretor de Desenvolvimento de Produtos e Qualidade da Whirlpool S.A.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
Não

a.

administradores da Whirlpool S.A.

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
a.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.

Sim

Membro do Conselho de Administração da Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.
b.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Não há.

Nome: José Lainor Driessen
Idade: 50 anos
CPF: 497.275.759-00
Currículo, contendo as seguintes informações:
ix.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2005 – Diretor Vice-Presidente de Europe Operations da Whirlpool S.A. (Unidade Embraco)
2009 – Diretor Vice-Presidente da Whirlpool S.A. (Unidade Embraco)

x.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Diretor Vice-Presidente da Whirlpool S.A. (Unidade Embraco)

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:

a.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
e.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.
Diretor da Beijing Embraco Snowflake Compressor Company Limited

f.
c.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Sim

Não

Não há.

Nome: Roberto Holthausen Campos
Idade: 45 anos
CPF: 568.442.129-68
Currículo, contendo as seguintes informações:
xi.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2005 – Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Procurement e Embraco Eletronic Controls (EECON) na Embraco S.A.
2006 – 2009 - Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Procurement e EECON na Whirlpool S.A. (Unidade Embraco)
Abril/2009 – Diretor Vice-Presidente da Whirlpool S.A. – Unidade Embraco

xii.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Procurement e EECON na Embraco S.A.
Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Procurement e EECON na Whirlpool S.A. (Unidade Embraco)

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
e.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.
Supervisor da Qingdao EECON Electronic Controls and Appliances Co. Ltd.

Sim

Diretor da Beijing Embraco Snowflake Compressor Company Limited
f.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.
Não

g.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Nome: Armando Ennes Valle Júnior
Idad
e: 52 anos
CPF: 007.0043.118-36
Currículo, contendo as seguintes informações:
xiii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
O candidato ocupa cargos de gestão na Companhia e em sua controlada Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A., desde 1999, sendo os últimos:
- 2009 a 2010 – Diretor não estatutário de Relações Institucionais da Whirlpool S.A.;
- 2007 a 2009 - Gerente Geral de Relações Institucionais da Whirlpool S.A.;
- 2005 a 2010 – Diretor da Whirlpool Eletrodomesticos AM S.A. - negócio de condicionadores de ar e microondas – Marketing, Tecnologia e
Fábrica;
- 2002 a 2007 – Gerente Geral do Negocio de Ar Condicionado e Microondas (Whirlpool AM)
1999 a 2002 – Controller da Unidade de Ar Condicionado e Microondas (Whirlpool AM)

xiv.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
2009 a 2010 – Diretor não estatutário de Relações Institucionais da Whirlpool S.A.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a.

administradores da Whirlpool S.A.

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não há.
Não há.
Não há.
Não há.

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
e.

sociedades controladas pela Whirlpool S.A.
Diretor da Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.

f.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.

Sim

Não há.

g.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Nome: Antonio Mendes
Idade: 69 anos
CPF: 037.998.408-34
Currículo, contendo as seguintes informações:
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade principal da
empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da Whirlpool Latin America
ou Whirlpool Corporation:

1965 - Integrante de Pinheiro Neto - Advogados, tendo sido admitido como sócio em 1973, integrando o Setor Empresarial.
2000 a atual – Membro do Conselho de Administração da Whirlpool S.A.

Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
2000 a atual - Membro do Conselho de Administração da Whirlpool S.A.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.
Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
a.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

b.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

c.

acionistas da Whirlpool Corporation

Não

d.

administradores Whirlpool Corporation

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
a.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.

Advogado da empresa

b.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.

Advogado da empresa

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.

Nome: João Carlos Costa Brega
Idade: 47 anos
CPF:

048.506.488-00

Currículo, contendo as seguintes informações:
xv.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade
principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da
Whirlpool Latin America ou Whirlpool Corporation:
2004 – Diretor de Finanças, Planejamento Estratégico e Tecnologia de Informação e Relações de Mercado da Multibrás S . A .
Eletrodomésticos
2007 – Presidente da Whirlpool – México
2009 – Diretor Presidente da Whirlpool S. A . – Unidade Embraco

xvi.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas
Diretor de Finanças, Planejamento Estratégico e Tecnologia de Informação e Relações de Mercado da Multibrás S . A . – Eletrodomésticos
Diretor Presidente da Whirlpool S. A . – Unidade Embraco

–

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal; qualquer condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer:
Não há.

Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com:
e.

administradores da Whirlpool S.A.

Não

f.

administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Whirlpool S.A.

Não

g.

acionistas da Whirlpool Corporation.

Não

h.

administradores Whirlpool Corporation.

Não

Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios
sociais, com:
a.

sociedade controladas pela Whirlpool S.A.
Diretor da Beijing Embraco Snowflake Compressor Company Limited
Diretor Presidente da Ealing Compañia de Gestiones y Participaciones S.A.

Sim

b.

controlador direto ou indireto da Whirlpool S.A.

c.

caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Whirlpool S.A., de suas controladas ou da
Whirlpool Corporation.

Não há.
Não há.

