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\>VHIRLPOOL S.A.

Av. das N.'çõps Unidas, 12.995, 32º andar
CEP,04578-000 - 5ão Paulo - 5P
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86
NIRE35300035011

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

A Administração da Whirlpool 5.A. ("Companhia"), nos termos do que dispõem a legislação pertinente e o seu
Estatuto

Social, objetivando

atender

~os im:0resses

da

Comr~~nhia, vem

apresentar

a V.Sas. a presente

proposta contendo as informações exigidas ;Jela Instrução n° 481 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"),
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrucão CVM nº 481/09"), relacionadas à Assembleia Geral
Ordinári,ada Companhia a se realizar no dia

n de abril de 2016, às 09:00hs, na sua sede, localizada na Av. das

Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na Cidade de 5ão Paulo, Estado de 5ão Paulo ("AGO").
A AGO terá a seguinte ordem do dia:

(i)

Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos
Auditores Independentes

relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2015;

e

(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro liquido do exercício encerrado em 31.12.2015.

Apresentaremos a seguir as considerações da administração da Companhia com relação a cada um dos itens
da ordem do dia da AGO:

I.

APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A administração

da Companhia propõe a aprovação do Relatório Anual da Administração, das Demonstrações

Financeiras da-Companhia

e o Relatório dos Auditores Independentes

relativos ao exercício social encerrado

em31,1?4015.

Os comentários

dos diretores sobre a situaçào financeira da Companhia exigido pelo Art. 9º, inciso 111,da

Instrução CVM nº 481/09 constam do Anexo I.;. presente proposta.

11.

DESTINAÇÃO DO LUCRO LíQUIDO

3

....

Nos termos do art. 192 da Lei nº 6.404/76

E

tEndo em vista o lucro liquido do exercício findo em 31.12.2015,

no niont~"~ede R$286.792.087,56 (duzentm e oitenta e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, oitenta
e sete reais e cinquenta e seis centavos),

:li

opõe a administração a seguinte destinação ao referido lucro:

a) ratificação da distribuição de dividendos dec'Jr<ídos e já pagos durante o exercício de 2015, no montante de
R$71.709.161,86 (setenta e um milhões, seterentos e nove mil, cento e sessenta e um reais, oitenta e seis
centavos);' correspondente a 25% (vinte e"inco.por

cento) do lucro líquido, na forma do art. 202 da Lei nº

6.404/76 e art. 23 do Estatuto Social da Companhia; e

b) 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido, no montante de R$215.082.933,70 (duzentos e quinze
milhões, oitenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta centavos), para a Reserva Estatutária,

denominada Reserva de Investimentos, nos termos do art. 23, parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia.

Fica consignado que nenhuma parcela do luCl o líquido será destinada

à

reserva legal, tendo em vista que seu o

saldo alc,",nçou o limite de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 193 da
lei nº 6.404/76.

As informações sobre a destinação do lucro líquido exigidas pelo Art. 9º, 9 1º, inciso 11, da Instrução CVM nº
481/0~
constam do --Anexo 11à presente proposta,
"",.,~..
.

São P.au;o,28 de março de 2016.

REGA

selho de Administração
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Anexo I
Comentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da
-', ,'"
Companhia

(conforme art. 9, 11/da Instrução CVM nº 481/09 e Capítulo 10 do
Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09)
10,1 Opinião dos Diretores

a.

sobre:

condições financeiras e patrimoniais

gerais

A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para
implementar

o seu plano de negócio e cumprir

as suas obrigações

Nos exercícios de 2015, 2014 e 2013 a Companhia
R$ 709 milhões
desaquecimento

registrou,

de curto e médio prazo.

respectivamente,

lucro liquido de R$ 287 milhões,

e R$ 812,7 milhões. A queda do lucro líquido do ano de 2015 foi causada principalmente
da atividade econômica e retração do setor de eletrodomésticos
no Brasil.

pelo

Apresef"!tamos abaixo os índices de endividamen.to sobre .ativo total e liquidez corrente, ref~rentes à
Companhia,

~"

.'~'

WHIRLPOOL SA
íNDICES

201S

2014

2013

END,IVIDAMENTO SOBRE ATIVO TOTAL

0,62

0,66

0,63

L1QUIDEZ CORRENTE

1,16

1,21

1,32

o capital

de" giro déi Companhia

para atender o financiamento
próximos 12 (doze) meses.

e seus recursos de caixa, inclusive empréstimos
de suas atividades

b. estrutura

de capital

A estrutura

de capital da empresa é formada

da CompcHJhia e. po-r capital

de terceiros,

e cobrir sua necessidade

por capital próprio

proveniente

através de financiamentos

de terceiros,

de recursos,

são suficientes

no mínimo,

para os

da geração de caixa operacional

com Finep - Financiadora

de Estudos e

':..1 :

Projetos ("FINEP") e Nota de Crédito à Exportação

A Diretoria

entende

que a atual estrutura

seu 9bjetivo é assegurar uma classificação
.,.;
~,~
negocIo;

("NCE").

qe._capital apresenta

hoje níveis co.nservadores

de crédito forte, maximizar

de alavancag~m

o valor do acionista e a perpetuidade

e
do
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Em 31 de dezembro
e R$ 2.464,7
no período,

de 2015, 2014 e 2013, o ~atrimônio

milhões,

respectivamente,

líquido era de R$ 2.509,2 milhões,

de modo que seu patrimônio

R$ 2.133,2 milhões

líquido não sofreu variações

relevantes

O capital de terc.eiros neste mesmo período era de R$ 200,7 milhões em 2015; R$ 211,2 milhões

em 2014'e R$138,5

milhões em 2013.

',I'.

O percentual

de capital de terceiros

eram de 8,0%,9,9%

sobre '. patrimônio

e 5,6%, respectivamente,

líquido,

em 31 de dezembro

sendo o remanescente,

capital próprio

de 2015, 2014 e 2013,
proveniente

da operação

da Companhia.
,

.',1

A diretoria monitora sua estrutura de capital através de sua dívida líquida: empréstimos, financiamentos e
operações
capital

com derivativos,

existente

menos caixa e ,equivalentes

nos períodos

líquida sobre o patrimônio

encerrados

de caixa. A tabela

em 31 de dezembro

. 2014

2015
e financiamentos

211.195

138.469

47.972

60.027

81.578

(490.114)

(722.866)

(971.511)

Dívída Iíquída

(241.400)

(451.644)

(751.464)

Patrimônío

2.509.249

2.133.208

2.464.736

Derivativos
(-) Caixa e equivalentes

de caixa

Iíquído

A diretoiía ..,destaca que a posição de dívida líquida é negativa,

Nossa;maior
indiretos

os empréstimo~,

de pagamento
necessidade

relacionados

Nossa principal

financiamentos

em relação aos cumpromíssos

fonte de recurso

éo

operacionais

assumídos

pelo custo dos produtos

caixa gerado r;or meio de noss'as atividades

disponíveis,

a nossa geração

existentes serão suficientes para as nossas necessidades
os próximos 12 (doze) meses.
d. fontes

de fínancíamento

A prin.c!p~1 fonte
i"

Comparihia':é:sua

•

para

•

capital

(ii) impostos

operaciona"is.

de caixa operacional

R$ 4.402,2 milhões em

R$ 3.628,9milhões
e as linhas

de Iiquidez e nossos compromissos

para capítal de gíro e para investímentos

de financiamento

vendidos

tais como ICMS, PIS/COFINS e IPI.

A posição do passivo circulante em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 3.607,5 milhões,
31 de dezembro de 2014 e R$ 3.644milhões em 31 de dezembro de 2013.
que os recursos

de caixa

em sua totalidade.

fínanceiros

de recursos d~ve-se a (i) pagamento

a nossas atividades

ou seja, possui caixa e equivalentes

e derivativos

Aposição do ativo circulante em 31 de deiembro de 2015 era de R$ 4.176,1 milhões,
31 de defembro de 2014 e R$ 4.805 milhões em 31 de dezembro de 2013.

Acreditamos

de

a dívida

2013

200.742

suficiente!? pâra liquidar

a estrutura

líquido.

Empréstimos

c. capacídade

abaixo apresenta

de 2015, 2014 e 2013, considerando

de giro

em atívos não-círculantes

e investimentos

em ativos

em

de crédito

financeiros

para

utílizadas

não circulantes

da

própria geração de fluxo de caixa operacional.
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Durante o ano 2015, a Companhia celebrou contratos de financiamento na modalidade de NCE (Nota de
Crédito à Exportação) que tiveram como objeVvo financiar o capital de giro da Companhia.

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
reembolsáveis

de cooperação

da Ciência e Tecnologia, por meio de subvenção econômica,

universidade-empresa

e recursos reembolsáveis,

recursos não

além de incentivos fiscais

à

pesquisa j,.d!,senvolvimento 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 Iiquidez
Caso hajã'eventuais descasamentos dedisocnibilidades

no curto prazo, além da geração de caixa operacional

da Companhia, a Companhia dispõe de linh"s de crédito junto aos principais bancos comerciais de primeira
linha atuantes no país.

Em ,dezembro de 2015, a Companhia tinha disponível uma linha de crédito garantida, que oferece
empréstimos de até R$1.000 (comparado a R$1.139.980,00 em 31 de dezembro de 2014), com algumas
restrições sobre o montante disponível para cada saque, sendo que em 31 de dezembro de 2015, não
tínhamos utilizado essa linha de crédito.
Adicionalmente, a Companhia pode utilizar linhas de empréstimos bancários como a NCEe Cédula de Crédito
Bancário - CCB.Em 31 de dezembro de 2015, o montante de empréstimos bancários era de R$40.324.
f. níveis de.endividamento

e as características de tais dívidas (últimos 3 exercícios), descrevendo ainda:
Controladora

...•. :.

2015

2014

Consolidado
2013

2015

2014

2013

Garantias

.137.893

164.766

211.195

138.469

Fiança

Moeda nacional:
FINEP (TJLP + 5,0%

161.330

211.195

a.a.)

Bancária

Nl:;E'«111% COI)

35.064

35.064

CCB
Total

4.348
dos

196.394

211.195

137.893

200.742

211.195

138.469

Cir~~'lante

95.419

50.632

15.183

99.767

50.632

15.759

Não circulante

100.975

160.563

122.710

100.975

160.563

122.710

"finandamentos

li) contratos de empréstimo e financiamento

relevantes

Referentes à NCE e CCB, no segundo trimestre

de 2015, foram celebrados contratos no montante de

R$160.000 que foi liquidado parcialmente em 30 de junho de 2015, remanescendo o montante de R$30.000,
qu~ foiintegraimente iiquidado em 30 desetembro de 2015.
.
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No terceiro trimestre de 2015, foram cel€~r']dos contratos no montante de R$270.000, que foi liquidado
parcialmente em 30 de setembro de 2015, remanescendo o montante de R$160.000, que foi integralmente
liquidado em 16 de dezembro de 2015 .
•

Noquarto.trimestre

de 2015, foram celebrados contratos no montante de R$241.793, que foram liquidados

parcialmente até 31 de dezembro de 2015, remanescendo um saldo devedor em tal data no montante de
R$40.324, sendo R$2.4S0com vencimento em janeiro de 2016 e o montante de R$37.874 com vencimento em
fevereiro de 2016.
Em 4 de dezembro de 2006, a Companhia celebrou um contrato de financiamento com a FINEPno montante
de R$20;009,.Essefinanciamento teve como objetivo custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração
do projeto "Desenvolvimento de Soluções Tecnológicas para n Mercado de Refrigeração". Como garantias
foram apresentadas à FINEP cartas de fiai'~ds emitidas por instituições financeiras previamente aprovadas
pela mesma. O saldo devedor foi pago em 31 (sessenta e uma) parcelas mensais e sucessivas, sendo que o
pagamento da última parcela ocorreu em 15 'oe dezembro de 2013 .
. ..to' ~'"

Em 9 de outubro de 2008, a Companhia ceiebrou novo contrato de financiamento com a FINEPno montante
de R$100.000, disponibilizado em duas parcelas: R$75.000 em 15 de novembro de 2008 e R$25.000 em 20 de
juiho de 2009. Sobre o principal incide juros de S% ao ano, a título de Spread, acima da Taxa de Juros de Longo
Prazb- T}LP. Os encargos deste contrato se'rão limitados a 5,25% ao ano, de acordo com a equalização. Esse
financiamento. tem como objetivo custear, parCialmente, despesas incorridas na elaboração do projeto
"Desenvolvimento' de Soluções Tecnoiógicas e Capacitação do Quadro de Pesquisadores". Como garantias
foram apresentadas à FINEP cartas de fianças emitidas por instituições financeiras previamente aprovadas
pela mesma. O contrato contemplou períodode carência de 20 meses onde foram considerados os encargos.
O saldo

devedor

vencimento

-está

sendo

da primeira

pago 'em 81 (oitenta "e uma)

parcelas

mensais

e sucessivas,

sendo

que 'o

parcela ocorreu em lS'de junho de 2010 e as demais nos meses subsequentes,

sen'd'o

o último vencimento em 1S de fevereiro de'2017.
Em 4 de dezembro de 2012, para financiar parte do investimento em inovação de eletrodomésticos

compresso_r'}~_s com

maior eficiência

energética

e sustentabilidade,

a Companhia

celebrou

nova linha de

e

créditc?

com a FINEP.O montante do financiamento é de R$ 181.000, disponibilizado em quatro parcelas de R$ 45.2S0,
tendo ocorrida a primeira liberação em 20 de uezembro de 2012, a segunda em 14 de novembro de 2013, a
terceira em 03 de janeiro de 2014 e a quarta em 11 de dezembro 2014. Sobre o principal incorrem juros
remunerados a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) mais 5% ao ano a título de spread, reduzidos por
equali~~j~;~
equivalente
principal do contrato

a TJLP ao ano/'resultando

será amortizado

em uma taxa de financiamento

meilSi:'lmente

período de carência de 24 meses. O pagamento

de 5% ao ano. O valor do

em 61 (sessenta e uma) prestações, subsequente

ao

de juros é mensal j'nclusive no período de carência.

(ii) outra~ .relações de longo prazo com instituições financeiras
Não há .outras dívidas d,e ,longo prazo contratadas

com instituições

financeiras,

além das já mencionadas

no

item (i) acima.
(iii) graude súbordinaçã'; entre as dívidas

8

.,,"

Além das dívidas

quirografárias

acima mencionadas junto

à

FINEP, as quais são garantidas por umà fiança

bancária,' ~ Companhia pos'sui outras obrigaçõfls' registradas no p'assivo exigível do balanço patrimonial
integra as Demonstrações

Financeiras corri.~spondentes

o:b'di~'çõ~s
d~ria'tu~ezà 'trabalhista

'que

ao exercício social de 2615, as quais se referem

e tributá'rià, ;;)Iém de obrigações relacionadas a fornecedores,

a

lotação' de

imóvel, e' aquisição de energia elétrica.

As obrigações relacionadas à locação de imovel e aquisição de energia elétrica também são garantidas por
fiançasbancárias.

Nos exercícios sociais de 2013 e de 2014, as obrigações da Companhia registradas no

passivo exigível dos balanços patrimoniais
estes exercícios sociais também

que integram as Demonstrações 'Financeiras correspondentes

a

foram compostas por obrigações da mesma natureza daquelas registradas

para o exercício social de 2015.

.

De acordo com a natureza dos créditos correspondentes a estas obrigações, a ordem de preferência entre elas

.

na hipótesé

.

de eventual

concurso universal de credores seria a seguinte: primeiro

seriam satisfeitas as

obrigações relativas a empregados e equiparados até o limite de 150 salários mínimos; na sequência seriam
satis'feitas as obrigações de natureza
Companhia

não possui obrigações

tributária

e, por fim, as obrigações quirografárias,

registradas no passivo exigível com garantia

uma vez que a

real ou qualquer

outro

privilégi9~'óU preferência.
(iv) eventuais restrições a nós impostas em relação a limites de endividamento
díVidas,a' distribuição

e contratação de novas

de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à

alienação de contrate societário, bem como se.o emissor vem cumprido essas restrições.
~"
,
.

Nos contratos'de

financiamento

mencionados no item (i) ac(ma~ i.nexistem restrições {covenants}

impostas à,

Companhia.
g. Iimites.dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
A Companhia tem dois contratos em vigor que foram tomados na sua integralidade conforme estão descritos
abaixo:

Em 09 d~ outubro de 2.008, a Companhia celebrou um novo contrato de financiamento com o FINEP,no valor
de R$ 100.'IJilhões, sendo que já foi disponibilizado 100% do financiamento, em duas parcelas: R$ 75 m;'lhões
em 15 de novembro de 2008 e R$ 25 milhões e'Yl20 de julho de 2009.
Em 4 de Dezembro de 2012, a Companhia celebrou nova linha de crédito com a FINEP. O montante :do
financiamento
é de R$ 181.000, sendo 'que j;í foi disponibilizado 100% do financiamento, em quatro parcelas
. '. ~ .>'?"
de R$ 45"250, tendo ocorrida a primeira liberação em 20 de dezembro de 2012, a segunda em 14 de novembro
de 2013,aterceira

em 03 dejaneiro de 2014 ea quarta em 11 de dezembro 2014.

h. alterações significaiivas 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 2015, 2014 e 2013:
9

, ,

Em 2015,:a nossa receita liquida de vendas e/ou serviços diminuiu 2,8% ou R$ 272,3 milhões, passando de R$
9.659,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 para R$ 9.387,1 milhões no exercício findo em
31 de dezembro de 2015.

o

setor d',úeletrodomésticos

brasileiro sofreu forte contração de 19% em 2015, impactado pela conjuntura

econômica do p'aís (crise econômica e política, confiança do consumidor, aceleração inflacionária e alta dos
juros).

Nos demais países da América

Latina, o setor apresentou

performance variada entre paises. Os destaquesficam

crescimento

médio' de 3.4%, -mas com

para Venezuela (-52%), Colômbia (-1,2%), Argentina

(25,5%),..AméricaCentral (3%) e Caribe' (3%), Em 2015, a demanda de compressores na Ásia foi ~fetada pela

redução~da

atividade econômica na Chin~.Na América latina ~ambémhouve queda, principalmente!

crise econômica

e política no Brasil. Em contra partida, houve uma tendência

devido"là

positiva no mercado Norte

Americano e uma leve melhora no mercado Europeu.
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o custo d6sj,produtos vendidos. acumulado

aumentou 3,1%, passando de R$ 7.185,2 milhões no exercício findo
em 31 de.,dezembro de 2014 para R$7.800,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 .. A
variação deve-se ao efeito líquido da variaçãu do custo de materiais e commodities (princ,ipalment,e, cobre, aço
e resinas de petróleo). efeito do mix de produtos vendidos dura'nte o ano. Dentre os impactos do cenário
ext~rno para a nossa indústria, destaca'-se a depreciação do real 'em relação ao dólar que fechou 2015 em
R$3;9ti~J~jU5$1,00.'
.
Nossas despesas operacionais
publicidade

e relacionados,

compreendem substancialmente despesas com vendas, propaganda,
ger~i::.etributárias, e outras despesas operacionais, líquidas.

,administrativa"s,

Os fatores acima determinaram o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social, que foi de R$
514,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado a R$ 976,5 miihões no
mesmo período em 2014, representando uma variação negativa de R$ 462,1 milhões. O lucro líquido dó
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 alcançou R$ 287 milhões ou 3,1% (R$ 709 milhões em 2013
ou 7,3%). das receitas liquidas de vendas e/ou serviços dos exercícios.
Comparação das contas patrimoniais consolidadas
Consolidado
2015

2014

2013

722.866
1.040.229
1.180.788
255.023
1.042.027
8.248
153.064
4.402.245

971.511
960.032
1.147.764
178.Dl3
1.394.912
5.049
147.930
4.805.211 .

Ativo

Cirtufante
Caixa e equivalentes-de

Contas .receber,
Estoques'

.. " .,Impostos a recuperar
, ,;>,.:~.-"'Jp'artes relacionadas
Operações

caixa.

liquidas
e antecipados

com derivativos

Outros ativos cir'culantes

Total do ativo circulante

490.114
1.332.397
1.149.531
261.798
797.384
11.071
133.891
4.176.186

.'~,

NãO"circuJante
Operações

com d.erivativos

Impostos a recuperar
Depósitos para recursos e outros
In:posto de renda e contribuição so~ialdiferidos
PartÉs relacionadas
Plano de previdência privada
Outros ativos
Investimentos

Imobilizado
" Intangível

. '",

Total

..

do ativo

Tata I do ativo

não circulante

. 1.046

119"
27.150
205.760
234.358
367.210
3.487
116.107
125.944
1.188.758
106.199
2.315.092

26.181
151.468
229.707
239.748

27.203
141.970
325.513
218.693

44.570
5.510
997.937
90.004
1.785.125

44,062
5.500
923.076
84.440
1.771.503

6.551.278

6.187.370

6.576.714
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Consolidado
2015

2014

2013

2.489.719
50.632
359.778
129.189

2.546.138
15.759
175.998
122.359

84.551
64.664

69.923
86.934

479.22q
3.607.516

450.391

627.341

3.628.924

3.644.452

100.975

69.070

160.563
3.611
21.917
44.804
5.543
79.428

122.710
739
67.665
44.060
6.822
75.069

169.670
37.288
434.513

96.874
12.498
425.238

82.631
67.830
467.526

Total do patrimônio líquido

1.085.793
1l5.021
925.274
(35.550)
249.059
169.652
2.509.249

1.085.793
84.698
833.493
(30.828)
29.797
130.255
2.133.208

1.085.793
72.647
1.237.545
(30.162)
(14.674)
113.587
2.464.736

Total do passivo e do patrimônio líquido

6.551.278

6.187.370

6.576.714

Passivo e patrimônio

líquido

Circulante;';..:
Fornecedores
Empréstimos
Impostos,

2.289.079
99.767
316.090
125.817

e financiamentos

taxas e contribuições

a pagar

Salários e encargos sociais
P'àr:t'~'s'relacionadas

250.161
47.382

Operações com derivativos
Provisão
para
demandas
administrativas

judiciais

e

Outros passivos
Tota! do.passivo

circulante

Não circülante
Empréstimos
Operações
Impostos,

e financiamentos
com derivativos

11.780

taxas e contribuições

a pagar

Partes relac;ionadas
Plano de previdência privada
Plano de assistência

para

Provisão

45.730

médica

demandas

judiciais

administrativas

Oüt~ospassivos
Total do passivo não circulante
Patrimônio

líquido

Capital social
. Rese,rvade capital
':' 'I ~'

e

Reserva

de lucros

Ajuste de avaliação patrimonial
Ajus~es acumulados de conversão
Participação de não controladores
,;

As variaçõe:s significativas nas contas patrimoniais foram:
•

Ativo circulante:

O ativo circulante

impactos (i) redução
redução de 2,6% ou
milhões na conta de
"Contas a receber",

,recuper~r
.
•

diminuiu em 5,1% ou R$ 226,1

milhões, sendo os principais

de 32,2%, ou R$ 232,7 milhões na conta de "Caixa e equivaientes de caixa", (ii)
R$ 31,2 milhões na conta de :'Estoques", (iii) redução de 23,5% ou R$ 244,6
"Partes relacionadas", (iv) aumento de 28.1% ou R$ 292,1 milhões na conta de
líquidas e (v) aumento de 2,7% ou R$ 6,7 milhões na conta de "Impostos a

e antecipados".

Ativo não circulante:

O ativo não circulante aumentou

em 33,0% ou R$ 589,9 milhões, sendo os

principais impactos (i) aumento de 53,2% ou R$ 127,4 milhões na conta de "Partes relacionadas", (ii)
12

'.

aumento

•

de 19,1% ou R$ 190,8 na ccnta de "Imobilizado",

(iii) aumento

de 2185,7%

milhões na conta de "Investimento
e contribuição
na conta de "Depósitos para recursos e outros".

social" e (iv) aumento

Passiva Circulante:

em 0,6% ou R$ 21,4 milhões,

O passivo circulante

diminuiu

impactos

(i) redução de 26,7% ou R$17,2

d'e'ií,1%

ou R$ 43,7 milhões

8) % ou R$. 200,6 milhões
conta de "Empréstimos
"Partes relacionadas",
:' .1

"

sendo os principais

milhões na conta de operações com derivativos,

na conta de "Impostos,

taXas e contribuições

-(IV) aumento

na conta de "Fornecedores",

e financiamento"

ou R$120,4

de 35,8% ou R$ 54,3 milhões

e (v) aumento

(ii) redução

a pagar", (iii) redução

de

de 97,0% ou R$ 49,1 milhões

na

de 195,9% ou R$ 165,6 milhões

na conta de

•

•

~Passivo Não Circulante:

•

Patrimônio

Liquido:

Sem variações relevantes.

O patrimônio.

líquido

aumentou

em 17,6% ou R$ 376,0

principais impactos (i) aumento de R$ 219 milhões referente
91,8 milhões gerado pela reserva de luc'os.

milhões,

sendo

a variação cambial e (ii) aumento

os

de R$

- Consolidado

Caixa líquido proveniente

das atividades

operacionais

Caixa
liquido
investimentos

aplicado

.nas

- atividades

de

Caixa
líquido
financiamento

aplicado

nas

atividades

de

Aumento

(redução)

de caixa e equivalentes

de caixa

2015

2014

2013

(419.230)

422.342

1.150580

(138.694)

(187.153)

(139.168)

325.172

(483.834)

(417.462)

(232.752)

(248.645)

593:950

;é'~ixa e equivalentes

de caixa no 'início do exercício

722.866

971.511

377.561

Caixa-e equivalentes

de caixa no final do exercíci6

490.114

722.866

971.511

(232.752)

(248.645)

593.950

Aumento

(redução)

de caixa e equivalentes

de caixa

.,:,.'
\ ~\
A variação

no caixa liquido

das atividades

pela redução do lucro antes dos impostos
aumento'do

consumo de caixa operacionál

operacionais

no valor de R$ 841,6 milhões é oriunda

no valor de R$ 462,1 milhões comparando
de Contas a receber,

principalmente

com 2014, bem como do

Estoque e Fornecedores

no valor'de

R$ 264,2

milhões c'o'mparando com 2014 e aumento do consumo de caixa operacional de Impostos e contribuições no
valor de R$149,1 milhões comparando com'2014.
.
A variação no caixa líquido das atividades de investimento

advém do aumento

consumo das aquisições de

imobilizado e intangível no valor de R$ 71,2 ,milhões, e aumento na geração por conta do impacto da variação
cambial daS investidas no exterior no valor de R$ 140,6 milhões.
A variação no. caixa líquido das atividades de financiamento
de dividendos no vaiar de R$ 902,4 milhões.
10.2. Opinião
a.

dos Nossos Diretores

result~~.os'dasnos'sas

i. descrição

de quaisquer

operações,

advém principalmente

da redução do pagamento

sobre
em especial

componentes

im~o~tantesda receita
13

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
;;.1. Cenário macroeconômico

ii.1.1 MerCliqo Interno

o ano de

2015 foi marcado pela recessão econô~ica e crise política, principalmente

em decorrência de fatores

internos. Dentre os fatores econômicos estão o ajuste fiscal do governo federal, alta da inflação puxada por
preços a.~,fninistrados, e a crise da Petrobrás, que tem significante impacto nos investimentos

no Brasil. Estes

fatores levaram a uma desvalorização do câmbio de mais de 40%, pressionando a inflação para acima dos 10%
ao ano .e minando

a confiança

do c~nsumidor. A demanda

na indústria

de bens de consumo

foi

significativamente impactada, levando a uma queda de 19% em 2015 no setor de linha b,anca.
A expectativa

econômica

para 2016

é de' continuidade

da recessão com

manutenção

das incertezas

econômicas e políticas. No âmbito econômico, há incertezas se o governo realizará o ajuste fiscaL para garantir
um superávit

primário.

A inflação, que deve fechar novamente

acima do teto

da meta, o aumentó

.do

desemprego '(que podé chegar a 10% em 2016) e a redução da renda média dos trabalhadores devem
continuar impactando o consumo. As últimas previsões do mercado i~dicam uma queda de cerca de 3%'do pfB

em 2016.

ii. 1.2 Mercado

externo

A projeção do PI.Bda.América Latina e Caribe para 2015 está em torno de -0,3% diante da queda nos preços
"

.

das commooities, a valorização do dólar e incertezas políticas e econômicas em alguns países.

No câmbio,.ã Colômbia e a Argentina tiveram desvalorização mais .fortes de 53% e 37%, respectivamente/para
as taxas de fechamento

anuais. Vale, também

compor.~a.rhento heterogêneo

salientar

que os países da região tem

ap'resentado

um

entre si, uma vez que a Colômbia e o Peru devem fechar o ano com um

crescimento .entre 2% e' 3%, enquanto

qu~ a Argentina deve apresentar

um crescimento mais modesto :de

0,9% e a Venezuela uma forte retração de mais de 8%.

Os'E~tados Unidos apresentaram um crescimento anualizado médio de 2% acumulado até o terceiro trimestre
do a'no: A?economia vem sendo puxada pelo' gasto dos consumidores, que cresceu a uma, taxa 'anualizada.de

3% no terceiro trimestre. A expectativa é que o PIBfeche em 2,1%..em 2015, podendo chegar a 2,4% em 2016.
Com algumas postergações na decisão, o FEDaumentou a taxa de juros em dezembro, de 0,25% para 0,50%
(primeirà

aumento dos juros em uma décadaL dado o cenário econômico de inflação em baixa e a .economia

crescendo.

A União Europeia enfrentou

a crise da Grécia em 2015 e inclusive o risco da desintegração da zona do Euro,

episódio que foi superado após longas negociações com o governo Grego. O PIB deve crescer 1,5% na zona do
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euro e 1,9% nos 28 países da União Europeia .. Para 2016, a-preocupação está na baixa inflação, na crise dos
refugiadó\' e nás ameaças terroristas. A inflação vem se mantendo em' níveis baixos (com previsão de apenas

0,1% na zona do euro para 2015) e o Banco'Central Europeu tem'ãdotado medidas para trazer para um nível
logo abaixo de 2% para 2016. A crise dos refl'giados e as ameaças terroristas trazem tensões politicas que
podem afetar a economia europeia para 2016.
A China continua crescendo a taxas menores do que o esperado, com a expectativa de fechar o ano de 2015
em torno de 6,9% de crescimento no PIB, impactada tanto pela demanda doméstica como pela demanda
externa. A moeda chinesa também foi levemente desvalorizada para estimular as exportações. Para 2016 os
economistas preveem outros ajustes graduais para estimular a economia, como redução das taxas de juros e
redução ,das reservas bancárias. Ainda assim, há incertezas sobre a desaceleração do crescimento na China e
de novas 'dé~valorizações do Yuan, mantendo as pressões sobre as commodities.

ii.2. Mercados e Lancamentos de Produtos

o

setcir'-Ü~'eletrodomésticos brasileiro sofreu forte contração de 19% em 2015, impactado pela conjuntura

econômica do país (crise econômica e política, confiança do consumidor, aceleração inflacionária e alta dos
juros): Nos 'demais países da América

Latina o setor apresentou

crescimento

médio de 3,4%, mas com

performance variada entre países. Os destaques ficam para Venezuela (-52%), Colômbia (-1,2%), Argentina
(25,5%), América Central (3%) e Caribe (3%). Em 2015, a demarida de compressores na Ásia foi afetada pela
redução

'/j"

atividade econômica na China. Na América Latina também houve queda, principalmente, devido à

crise econômica

e política no Brasil. Em contra' partida, houve 'uma tendência

positiva no mercado

Nárte

Americano e uma leve melhora no mercado Europeu.

Em 2015, a Companhia lançou no mercado nacional cerca de 180 produtos das marcas Brastemp, Consui e
KitchenAid. Dentre' as novidades, a Brastemp 'apresentou ao mercado a B.blend, a primeira plataforma de
bebidas all-in-one do Brasil, que traz mais de 23 tipos de bebidas, com ou sem gás, quentes ou geladas. Além
disso, a Brastemp trouxe

para o mercado uma nova linha completa

de cozinha chamada

Vitreous,

com

acabamento superior em vidro branco, além de uma nova linha de lavadoras de 15kg. A Consul lançou uma
nova linha,de refrigeradores" com prateleiras customizáveis, para melhor armazenamento

interno, e uma nova

linha com'píiita de fogões com design moderno e maior facilidade para limpeza. A KitchenAid lançou no
mercado a linha de liquidificadores Diamond, com seis opções de cores e performance superior.

n.3 Programas de reducão de custos
'...r:~l',
. ,i;
A Companhia continua implem,e.ntando .çqm .sucesso r:nedida~ de redução de custos em ~odos os nív,eis q.ue
visam mitigar i) o aumento do preço das commoditíes, li) pressões inflacionárias sobre salários e iii) aumento
dos valores de contratos atrelados à inflação.
-

íí.4 P-reco,de Commodíties

.,(~

Em 2015, aqueda observada nos mercados globais de commodities, principalmente em derivados de petróleo
e ,metais básicos (cobre e alumínio),

toialidade.

ajudou .a mitigar parte da desvalorização

'

cambial,

mas não na sua

..';

,,~

''',

Para se 'prevenir da. volatilidade
Coinpanhia

implícita"s

atua comoperaçõesde

~stratégi'cos . .As operaçõe~

dinâmicas

de oferta

e demanda

hedge; conseguindo

estender

o horizonte

com'_derivativos

sã~ definidas

de planejamento.

a qual

através' de política global,

especulativa
e determina
a diversificaçã'ü
"de' contra partes
de rqting divulgado por agências especializaqas.

que

devem

das commodities"

globais

possuir

'a

para fins

proíbe neg'oclação

classificação

mínima

:~

U.5 Taxas de câmbio
.

Dentro

dá cenário

das divisas internadonais,

2015 em R$ 3,9048/U5$.

encerrou
transações

internacionais

importação

indexados

'destaca-se

A desvalorização

da Companhia,

que

em moeda internaçional.

governamentais,

tanto

'receitas

futuros,

resolveu

Estados'V,f,lidos.
ações poaem

as investigações

A Companhia

a Companhia

ou açÕes relacionadas

ser propostas.

Companhia.

A Companhia

O resultàdo

presente,

final

perda provável

e impacto

ocorrer

um

efeito

e introdução

realiza operações

dessas questões,'

constituiu

material

na posição

a

de novos produto~

financeira,

modificações
e'serviços

aos

de hedge de acordo

bem como

pendentes.

continuou

Iiquidez

acimã

provisionado'

das ações judiciais

estimado,

Novas

exposição,

correlatas

Rara aqueles casos avaliados

incàrrer

sobre uma

nas ações judiciais

sujeitas a diversas variáveis e não podem,ser

total dos gastos que podemos

de

associado

bem como ações civis nos

vigorosamente

(U5$8 milhões)

pr.ovisões somente

custos

de Defesa da Concorrência

sua potenciál

de R$31.815

no futur,?,estão

b.' var-iàções das recei~as atribuíveis
volumes

nas

quanto

por outras partes

defendendo-se

e que,o valor da perda pode s'er razoavelmente

razoável o morit~nte

podem' ter
Companhia.

continua

o monta~ie'

mame rito., A Companhia

de forma

47%, possui impactos

de exportação,

em diversas jurisdições,

outras médidas para minimizar

de 2015,

investiga"tj:ões que podem

que

solucion<?u algumas outras' ações e outras ainda continuam

referidas~ bem como adotando
Em 31 de dezembro

governamentais

ao dólar,

do risco da variação cambial

Em feverei(b de 2009, a Companhia foi notificada pelas autoridades
investigação relativa à indústria global de con1pressores.
A Companhia

'.

do real em relação

do real, de aproximadamente

possui

Para proteger-se

contrà~os assumidos, remessas e recebimentos
com a política global da Companhia.
i;, 6 Efeitos de investigações

a depreciação

pela
e das

estimadas

no

c,om,o riscl? de

Apesar de não ser possível estimar

em razão dessas .questÕes, tais custos

,ou 'resultados

operacibnais

de preços, taxas de câmbio, inflação,

futuros

da

altera'ções de

Em 2015~ a nossa receita líquida de vendas e/ou serviços diminuiu 2,8% ou R$ 272,3 milhões, passando de R$
9.659,4 r'riii!Jões no exercício findo em 31 dê dezembro de 2014 para R$ 9.387,1 milhões no exercício findo em
31 de dezembro de 2015.

o

setor de eletrodomésticos

econômica

brasileiro

do 'país (Crise econômica

jur'O~_(:-N9's' demais
perforOJ1anCevariada

pa'íses da América
entre

sofreu

forte

contração

e política', confiança
Latfna' o setor

países. Os d'estaques

de 19% em 2015, impactado

do consumidor,
apresentou

aceleração

'crescimento

ficam para Venezuela

:médio

(-52%), Colô";'bia

(25,5%); América Central (3%) e Caribe (3%). Em 2015, a demand.a de compressores
redução da atividade,econômica
crise ...:econômica- e política.
Anierkan6

na China. Na América
no mercado.Europeu.

e' alta dós

de 3A%~,mas cóQi

(-1,2%), 'Arge'nii~~

na Ásia foi afetada

pela

Latina também, houve queda" principalmente"d.evido,à

no Brasil: Em émntra partida,

e uma leve melhora

pela conjuntura

inflacion'ária

houve

uma tendência

positiva

no' mercado

Norte

c. impacto da inflação, da variação de pré~O'sdos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de
juros no nosso resultado operacional e financeil'o, quando relevante

No exér.;)cio social encerrado em31 de dezembro de 2015, o resultado operacional da Companhia apresentou
um .reduç~o de 47,3%, passando de R$'976:5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2014 para R$
514,4 milhões no exercício findo em 31 d~ dezembro de 2015.
Aredução do volume de vendas, especialmente no mercado doméstico, foi impulsiOnada principalmeritepela
dêsaceleraçãona, massa real de rendimemos, inflação elevada, mercado de crédito fraco e confiança do
consumidor em nível historicamente

baixo:

Adicionalmente, o resultado financeiro da Companhia foi negativamente afetado pela inflação, oscilações
cambiais e por conta da retomada dos aumentos na taxa básica de juros (5ELlC),fechando o ano de 2015 em
14,25%.
10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras
a. da introdução ou alienação de segmento operacional
Não esperamos efeitos relevantes decorrentes de introdução ou alienação de segmento operacional no curto
prazo.

b. da constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não há eventos de constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

',<~.,

c. dos eventos 'ou operações não usuais' ,
Não há

eventos

ou operações não usuais

praticadas

pela Companhia.

10.4'; Opinião dós Diretores sobre
.

'-':""

.

a. mudanças significativas nas práticas contábeis:
Não aplicável.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:
Não aplicável.
C.

ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Nos últimás"três exercícios sociais não foram feitas ressalvas nos pareceres de nossos auditores.

Nos exerddos sociais findos de,31 de dézem~ro de 2015 e 2014, não havia parágrafos de ênfases nas
financei'r~s individuais, somente para o exercício de 2013, que foram elaboradas de acordo

demonstrações

com.as 'práticas contábeis 'adotadas no "Brasil. Em nossa Companhia, essas práticas diferem do IFRS, aplicável
às d~~'â~strações

éo~hoiadá's',

financeiras

separadas', somente

"coligadas, controladas em

~onjunto

no que se refere

à avaliação dos investim~ntos em

pelo método de equivalência patrimonial,

que para :fins de

IFRS seria:.pelo, custo ou valor justo. Porém não há qualquer ressalva de nossos Auditores em função desse
assunto.
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10.5. Ol)inião dos Nossos . Diretores acerca das Políticas. Contábeis Criticas Adotadas explorando, em
especial; estimativas contábeis .feitas pelá 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, reconhedm,~nto,da receita, créditos fiscais, ativos de longa dur~ção, ,_vida

útil de aÚvos não-circulantes, planos de p~nsão, ajustes de conversão em moed'a estrangeira, custos de
recupeJação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

. i_~~.~'

.

A .elaboração de nossas demonstrações .financeiras está de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do
Co"mitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), que estão em conformidade
com as normas internacionais de
contabilidade (lnternatianal Financiai Reporting Standords -IFRS), emitidas pelo a International Accounting
Stanaard,.Board (IASB),tais normas requer~m que efetuemos certos julgamentos e utilizemos premissas na
determin'ação do valor e registro de estimatiVds 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.
Julgamentos.

estimativas

e premissas contábeis significativas

Julgamentos
A preparaçã() das demonstrações financeiras da controladora e consolidada requer que a Administração faça
julga~ent~"e

estimativas e adote pre~issas (f~e:afetam os valór~s apresentàdos de receitas, despe'sas,ativos

e passivos, ~em como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações fin~nceiras.
Contudo,,<a.incerteza relativa a essas premis~as,e"estimativas pode levar a resultados que- requeiram um ajuste
relevaQte
ao valor contábil do ativo ou passiva afetado em períodos futuros.
. .~'.
'

, -;l,.

Estimativas e premissas
As principais premissa~ relativas a fontes de incerteza nas.estimativas futuras e outras importantes fontes de
incerteza..!:!m estimativas na data do balançà, envolvendo risc'o significativo de causar um ajuste relevant~ rio
valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora
de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor
em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo
do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento
para os' pr.Ó,~.imos
cinco a~os e não incluem atividades de reorgaJ:1izaçãocom as quais a Companhia ainda '-não
tenha ,se c.omprometido ou investimen~os ,fuhlros significativos que melhorarão a base de ativos-da unidade
geradora de caixa,objeto de'teste.

o valor"recl:Jperável é sensível à taxa de desconto

utilizada no J11é.to90de

fluxo de caixa descontado, bem como aos rec.ebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de- crescimento
utilizaqa',p.ara-fins'de
extrapolação.
•
.'>..::" '

,(,
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Remuneração baseada em ações
A Campanhia mensura a custa de transações liquidadas cam ações cam funcianárias baseada na valor justa
das instrumentas patrimaniais na data da sua autarga. A estimativa da vaiar justa das pagamentas cam base

"

,

".

.

'-

em ações requer a determinação. da madela de avaliação. mais àdequada para a cancessãa de instrumentas
patrimoni~is, a que depende das termós e .oandições da cancessãa. Isso.requer também a determinação. das
dadas mais adequadas para

ó

madela' dé avaliação., incluindo. a vida esperada da apçãa, valatilidade e

r~ndimento de cÚvidendose correspondent~spremissas.
"i .. ;.. . .,

"

•

Impostos

Existem incertezas com relação. à interpretáçãodé

regulamentas tributárias camplexas e ao.valor e épaca de

resultadas tributáveis futuras. Dada a amp,lo ospecta de relacianamentas de negócias internacianais, bem
como a n'átureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre
os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes

futuros na receita e despesa de impastas já Jegistrada. A Campanhia constitui provisões, com base em
estimativas

cabíveis,

para possíveis consequências

de auditorias

por parte

das autoridades

fiscais das

respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência

de auditarias fiscais anteriares e interpretações divergentes das regulamentas tributárias

pela entidade

tributável e pela autaridade fiscal respansável. Essasdiferenças de interpretação. padem surgir numa ampla
variedade de assuntas, dependendo. das candições vigentes na respectiva damicília da Campanhia e das suas
controladas.

impastadiférida

ativa é recanhecida paratadas as prejuízos fiscais não. utilizadasna extensão. em que seja

pravável que haja lucra tributável dispanív,,1 para permitir a utilização. das referidas prejuízos, Julgamento.
sign'ificativada

Administração. é requerida'para. determinar a valor da impasta diferida ativa que pad~ ser

reconh~cido,'com base no. prazo provável e r:'lível,de lucros tributáveis futuros, juntamente
. '

.....•. ,,,....

.

'-.

com estratégias de

planejal:lJe'nta fiscal futuras.
Benefícios.de aposentadoria
O- cu~to de planos de aposentadoria

com benefícios definidos e de outros benefícios de assistência médica

pós~~mprégo e o valor presente da obrig~ção de aposentadoria
avaliação atuarial.

A avaliação atuarial envolve

r~torno de ativos esperadas, aumentos
benefícios.de

aposentadorias

.0

são determinados

utilizando -métodos' de

uso de premissas sobre as taxas de desconto, taxas' de

salariais futuros, taxas de mortalidade

e aumentos

e pensões. A obrigação de benefício definido-é altamente

futuros .de

sensível ao-mudanças

nessas:premissas. Todas as premissas são revisadas a cada data base.

A taxa.de desconta adequada é definida com base em titulas privados de langa prazo cuja duração. seja a
mesma das obrigações existentes

no plano. Atualmente

no Brasil, não existe um mercado

referência- para títulos privados. Por este motivo, a Companhia utiliza como parâmetro

e~pecífico de

títulos, do governo

.

denaminadas
Nata da Tesauro Nacianal, .de,categoria B (NTN-B), pais a Administração. julga que este é a título.
,
que reflete-de farma mais adequada a taxa de desconta a ser utilizada na lango prazo.
~9
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A taxa de mortalidade se baseia em tábuas de mortalidade utilizadas pelo mercado. Aumentos futuros de
s~lárjos e de benefícios de aposentadoria e dé pensão se baseiam nas taxas de inflação futuras esperadas pára
o país.
Valor justo de instrumentos

financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser
obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de
caixa des'~o~~t'ad~.
Os ct'ados"paraesses r:nétódos sé baseiam'~aqueles praticados no mercado, quando possível,
contudo, quando. isso não for viável, um determinado nivelde julgamento é requerido para estabelecer o valor
justo. O julgamento inclui considerações sobre' os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco
de crédito e volatilidade.

Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo

apres~nfêido dos instrumentos financeiros.
Ativos tangíveis

o

tratamento

contábil do investimento ~ri1'ativos fixos tangíveis inclui a realização de estimativas para

determin'ár o período 'de vida útil para efeitos de sua depreciação e o valor justo na data de aquisição, em
particular o's bens classificados como máquinas e equipamentó\.

A determinação das vidas 'úteis requer

estimativas em relação ao volume de unidades produzidas. A Administração analisa periodicamente

o

desempenho das unidades geradoras de caixa a fim de identificar possível desvalorização dos ativos.
Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia ou controlada têm uma obrigação presente como
consequência de um evento passado, cuja liquidação requer uma saída de recursos que é'. considerada
provávél'e que pode ser estimada com confiabilidade. Essa.obrigação pode ser iegal ou tácita, derivada de,
entre ,outr.~s fatores, .regulamentações, contratos;, práticas hab',ituais ou compromissos públicos que criam
perante terceiros uma expectativa válida de 'que a ,Companhia e suas controladas assumirão determinadas
responsabilidades.

A determinação

do montante

da provisão está baseada na. melhor estimativa

do

desembolso que 'se'rá necessário para liquidar a obrigação correspondente, tomando em consideração toda a
,

,

,'~
~

informa'ção disponível na data de encerramento,
consultores jurídicos.

incluída a opinião de peritos independentes,

como

Devido às incertezas inerentes às estimativas necessárias para determinar o montante das prOVlsoes, os
deseJ)1bolsosreais.podem ser diferentes do's'monta[ltes recon'hecidos originalmente com base nas estimativas
reali'zadas.~
.

.

10.6 ..Os diretores devem descrever os itens r'elevantes não evidenciad~s nas demonstrações 'financeiras' do
emissor, 'indi'cando:
'
a. os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (oft-balance sheet items);

i. ~rr.endamentos merc~ntis operacionais, ativos e 'passivos
20
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ii.' carteiras de recebiveisbaixadas

sobre as quais a entidade

mantenha riscos e responsabilidades •.

i~di~a~dórespe~ti~ospassiv~s
Como _pr~tic~ comum do m~rcado brasileiro, a Co~panhia çisp'onibiliza, conforme sua política, de. crédito, a
possibilid,ade d.e efetuar

acordos com seus clientes através de operações

de "Vendor"

junto

a bancos

comerciais, atuando de forma a garantir linhas de crédito.

iii. contratos de futura compra e venda de produtos e serviços;
A Comparihi,a possui compromissos de compras não canceláveis,.junto

a seus fornecedores,

com saídas de

caixa esp,;;;;das, totalizando R$216.902 em 2016, R$219.906 em 2017, R$221.BOBem 201B, R$199.BB1 em
2019, R$192.470 em 2020 e R$46.357 até olérr.',;no do compromisso.
iv. contratos de construção não terminada;
~'.'
.

Não aplicável.
v. contratos de recebimentos

~~o~trt:?sit~n,snão

futuros de financiamento

evidenciados nas demonstrações financeiras

Não aplicável.
10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados ~oitem
ÍO.6, os eJiretor'es devem,comentar:
a.

~omo .tais

itens, alteram

ou poderão vir.

a' alterar

as receitas, as despesas, o resultado

despesas financeiras ou-outros itens das demonstrações

operacional,

as

financeiras do emissor;

~,
b. nature'za:.:éo propósito da operação;
"

c. natureza e 'montante
decorrência da operação.

das obrigações

assumidas

e dos direitos

gerados

em favor

do emissor

em

i) Vendd.r.:.a Companhia adota rigorosas normas e procedimentos de forma a minimizar os riscos referentes~à
operação em questão, especialmente
originais ..
As operações de ((vend.or" atendem

na ausência de pagamento das operações de "vendor" pelos devedores

um programa de financiamento

de vendas através do qual a Companhia

obté'!h ~i.'?~nciamento direto para seus clientes oferecendo aos mesmos acesso a linhas de crédito com taxas
competitivas.

Em caso de inadimplência do cliente, a Companhia garantirá a liquidação do saldo devedor com a respectiva
devolução .dos recebiveis. Em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013 o total do saldo em aberto nesta
operação era, respectivamente, de R$1.024.331, R$1.362.B45 e R$1.1B7.033.
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ii) A Companhia possui seguro contra risco de crédito para essasgarantias sob condições normais de operação;
através de uma política de compra de seg~radoras de alta qualidade. Em 31 de dezembro de 2015, 2014 e
.

'

201'3 a c~bertura máxima combinada de "stóp-.Ioss" fornecídos por essas políticas foram, respectivamente,

de

R$458.000, R$430.000 e R$ 330.000 .
.':

.

~~.

.

iii) Com()'prática comum de mercado na República Popular da China, a Companhia, através de sua subsidiária
Beijing Embraco 5nowflake Compressor Co. Ltd negocia operações de desconto de "Bank Acceptance Drafts"
(BAD) jynto a instituições financeiras. De acordo com a legislação local, em situações específicas, essas
operáçôes possuem direito de recurso aos

se~scessionários.

Neste caso a subsidiária deve currip~ir com a

obrigaç~o perante a instituição financeira e os BADs são devolvidps à Companhia.
Em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013 não havia valores em aberto nesta operação.
iv) Contratos de futura compra de serviços: A Companhia possui compromissos de compras não canceláveis,

junto a seus fornecedores, com saídas de caixa esperadas, totalizando R$216.902 em 2016, R$219.906 em
2017, R$221.808 em 2018, R$199.881 em 2019, R$192.470 em 2020 e R$46.357 até o término

do

compromi;s'sâ,

10.8. Os nossos diretores devem indicar e éomentar os principais elementos do nosso plano de negócios,
explorando
os seguintes
tópicos:
~ . especificamente
.
.
.,t".,

a," investimentos,

.

incluindo:

(i) 'descrição quantitativa e qualitativa dós investimentos em andamento e dos investimentos previstos

Os

i,nvestimentos de capital previstos pa-ra 2016 tratam-se, em sua maior parte, de inves~irhentos"na
manuten~~o de máquinas e equipamentos das plantas industriais, aumento de flexibilidade e capacidade
produtiva, adaptação às normas ambi~ntais (processos, produtos e serviços), inicíativas de aumento de
produtividade, desenvolvimento de novos produtos e em tecnologia da informação.

(ii)fontes de financiamento dos investimentos:
Para financíar part~ do -investimento em inova'ção de eletrodomésticos

e compressores com maior eficiênc,ia

energética e sustentabilidade, a Companhia celebrou, em 4 de dezembro de 2012, nova linha de crédito com a
FINEP,nas condições informadas no item 10.1.f acima.
A Companhia possui contratos anteriores de financiamento com a FINEPque totalizam R$160.418, incluindo
juros e o'pi.incipal contratado em 4 de dezembro de 2012.
Durante o ano 2015, a Companhia celebrou contratos de financiamento na modalidade de NCE (Nota de
crédito à exportação) que tiveram como objetivo' financiar o capital de giro da Companhia.
No seguhdo trimestre de 2015, foram celebrados contratos no montante de R$160.000, que foi liquidad()
parcialmente em 30 de junho de 2015; remanescendo o montante de R$30.000, que foi integralmente
liquidado em 30de setembro de 2015.

':"-
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No terceiro trimestre de 2015, foram celebrados contratos no montante de R$270.000, que foi liquidado
parcialmente em 30 de setembro de 2015, remanescendo o montante de R$160.000, que foi integralmente
liquidado em 16 de dezembrode 2015.
.

., ~",

",

'.' .

'-

, - '~i'

NO.quarto trimestre de 2015, foram celebrados contratos no montante de R$241.793,que foram liquidados
parcialmente até 31 de dezembro de 2Ó15, remanescendo o montante de R$40.324, sendo R$2.450 com
~en'cimerÍíàem jà'neiro de 2016 e o mont~nte de R$37.874com v~ncimento em fevereiro de 2016.
(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
Não realizamos
previstos.

desinvestimentos

nos últimos 3 exercícios sociais. Não há desinvestimentos

em andamento

ou

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva
Não há.
c. novos produtos
.1

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 2015, a Companhia continua fazendo investimentos que incluem aumento de capacidade de produção
inovação, atividades ,de pesquisa e desenvolvimento
e investimento
nas mÇlréas. Dent'f~
os projetos .em desenvolvimento, a Companhia participa de programas promovidos pela FINEPpor meio de
onde for"necessário,

subvenção

econômica,'

reqJrsos

não

re~,m~ol~áveis de

cooperação

universidade-empresa

e

recursos

reembolsáveis, além de incentivos fiscais à pesquisae desenvolvimento da Lei 11.196/2005. Todos os trâmites
legais exigidos são cumpridos para assegurar' a transparência e"a idoneidade dos programas.
:",':'

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e
que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.
Não há.

,.

'.
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Anexo 11
Proposta de Destinação do Lucro Liquido do Exercício de 2015
(Conforme informações do ANEXO 9-1-11,Instrução CVMnº 481/09j

1.ln~ormar

o lucro líquido

do exercicio.

o lucro líquido do exercício foi de R$ 286.792.087,56.
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos,
sobre capital próprio, já declarados
Data
declaração

Valor absoluto

Remuneração

Tipos de ações

09/11/2015
09/11/2015

Dividendos

Ordinárias
Preferenciais

3. Informar'o

percentual

o percentual

do lucro líquido do exercicio distribuído

4. Informar

Dividendos

do lucro líquido

o montante

incluindo

em

Reais

47.587.703,26
24.121.450,60

do exercicio

dividendos

antecipados

Data

Valor por ação

pagamento

0;04626
0,05088

23/11/2015
23/11/2015

distribuído.

é 25%.

global e o valor por ação de dividendos

distribuídos

com base em lucro de exercicios

anterior:e~:'

',I

Data

Valor

declaração

Remuneração

Tipos de ações

absoluto

09/1.1/2015
09/11/2015

Dividendos'

Ordinárias

Dividendos

Preferenciais

81.822.868,95
41.477.706,62

5. Informar,

e juros

deduzidos

'a. O valor bruto

os dividendos

de dividendo

antecipados

em Reais

Valor

Data

por ação

Pagamento

0,07954
0,08749

23/11/2015
23/11/2015

e juros sobre c~pital próprio

e juros sobre capital próprio,

já declarados:

de forma segregada,

por ação de cada espécíe

e' dasse~
b. AJorma

e o prazo de pagamento

c. Eventual

incidênci.a. de atualização

d .. Data da declaração
identificação

dos adonistas

dos dividendos

de pagamento

dos dividendos

e juros

e juros sobre capital próprio.
sobre

capital

próprio

havido declaração

dividendos

de dividendos

adicionais

aos já declarados

~montanle

para

ou juros sobre capital próprio

em 09/11/2015 epagos

com base em lucros apurados

em ba'lanços semestrà'is ou 'em períodos menores:
a.; Informar

considerada

que terão direito ao .seu recebimento.

A proposta da Administração
é não distribuir
em 23/1)/2915, conforme acima exposto.
6. Caso. tenha

e juros sobre capital próprio.

e juros sobre os dividendos

dos dividenejos

ou juros sobrecapilal

próprio,

já declarados.

b. Informar a data dos respectivos pagamentos.
Data
declaração

Remuneração

Tipos de ações

09/11/2015
09/11/2015

Dividendos
Dividendos

Preferenciais

Valor absoluto em
Valor por ação
Reais

Ordinárias

47.587.703,26
24.121.450,60

0,04626
0,05088

Data'
pagamento
23/11/2015
23/11/2015

7.F~rnecer tabela comparativa indicando ~s'seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucr!, líquido do exercícío e dos 3 (três) exercícios anteriores
b: Div,idendos ejuros sobre capital próprio distribuido nos 3 (três) exercícíos anteriores.
.

,'J..

.
"

Valor por
Ano

2015
2014
2013

ação
do Lucro
Líquido
,'.0,19080
0,47180
0,54080

Valor
por
dividendos

Ordinárias
0,12580
0,71799
0,35057

ação,

dos
Valor por ação dos JSCP

Preferenciais
0,13837
0,78978
0,38563

Ordinárias
"
"

"

Remuneração
Distribuída

Preferenciais Ordinárias
0,12580
"
0,71799
"
0,35057
"

Total

Preferenciais
0,13837
0,78978
0,38563

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal:
a. Identificar o montante destinado à reserva legal:
Não houve destinação de lucros para reserva legal, pois a reserva legal da Companhia já havia atingido o limite
legal de ~O% (vinte por cento) do capital social.
b. Detalhar a formade cálculo da reserva I~gal:
Dé acordá com artigo 23 ao Estatuto Social dâ Companhia, a reserva iegal é constituída de 5% (cinco por
cento) ,do,LÜcro Líquido, até que atinja seu limite legal.
~"'~~-'

..

. ~.
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Como o saldo da reserva legal já havia ating!do o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, não foram
destinados Iu'cros pára a reserva legal no ano 'de 2015.

9. Caso a companhia possua ações preferenciais
com direito a
dividendos fixos ou mínimo:
.;
."

~.
a. Descrever a'forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos.
Não aplicável.
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos.
Não aplicável.

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
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••
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações
pr.eferencia is
Não aplicável.
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe
Não aplicável.
10. Em relação ao dividendo obrigatório:

..

a.

Descrever a forma de cálculo previsto no estatuto:

Aos titulares de ações são atribuídos, em cada exercício, dividendos ou juros sobre capital próprio em
montantes não inferiores a 25% do lucro líquido ajustado. As ações preferenciais têm direito a dividendos ou
juros sobre capital próprio no mínimo 10% (dez por cento) maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.

.

~-

b. Informar se ele está sendo pago integralri,ente.

o dividendo

obrigatório está sendo pago integralmente.

c. Informár o montante eventualmente

retido.

Nãohá montante de dividendo obrigatório retido.
11: Havendo retenção do dividendo obrigatório devido a situação financeira da companhia:
a. Informar"

montante da retenção.

Não aplicável.
b. Descrever, 'pormenorizadamente,

a situação .financeira

da companhia,

abordando,

inclusive, aspectos

relacíonados.à análise de Iiquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos.
Não aplicável.

c. Justificar a retenção dos dividendos.
,#

.-~>•

.f.;

"
Não aplic';;vel.

,1-

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências:
a. Identificar o montante

destinado à reserva.

- :1',".

Não aplicável.

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa.
Não aplicável.
c. Explicar porque a perda foi considerada provável.
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Não aplicável.

.

.~'

d. Justificar a constituição da reserva.
Não aplicável.
13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar:
a. Informar o montante destinado à reserva de lucro a realizar.
Não aplicável.
b. Informar.

a natureza

dos lucros não realizados

que deram

origem à reserva.

Não aplicável.

14. Havendo
destinação de resultado para reservas estatutárias:
.•
1",
3. Descrever

as cláusulas

estatutárias

qu"e estabelecem

a reserva.

o artigo

23, parágrafo quarto, do Estatuto. Social da Companhia prevê que: "o remanescente do lucro
líquido d() exercício poderá ser alocado à Reserva de Investimentos, com a finalidade de assegurar a
mànutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, realizar
investimentos

em ativo permanente

e assegurar a manutenção

do capital circulante.

a esta Res.~rva çJelnvestiment'?s montante que não ultrapasse 75% (setenta
líquido do exercício,

Poderá ser destinado

~:~-intés;porcento)

do lucro

até atingir o limite máximo do capital social da Companhia."

b. Identificar o montante destinado à reserva.

o valor
'c.

do montante destinado à reserva é de R$ 215.082.933,70.

Descrever como o móntante foi calculado.

o montante

destinado

à

reserva estatutária,

denominada

reserva de investimentos,

corresponde

a 75% do

lucro líquido do exercício findo em 31.12.2015. A destinação do iucro líquido foi calculada da seguinte
forma:

R$ 286.792.087,56

Lucro líquido do exercício

.Reserva de investimentos (75%)

R$ 215.082.933,70

Dividendos já pagos (25%)

R$ 71.709.153,86

15. Havendo retenção de lucros prevista ein orçamento de.capital:
.

~,

. ~. Identificar o montante

..

de retenção.

Não aplicável.
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b. For~ecercópia do orçamento

de,capital

Não aplicável.

16. Havendo
destinação .'de resultado para,a. reserva
de incentivos fiscais:
~;
.
'1'

a, Informar o montante

destinado à reserva.

Não aplicável.

b. Explicar a natureza da destinação.
Não aplicável.

T.

1

{

'r.
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