WHIRLPOOL S.A.
Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar
São Paulo/SP
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 59.105.999/0001-86
NIRE nº 35.300.035.011
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 15 de abril de 2019 às 10:00 horas na sede social da Whirlpool S.A.,
localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo (“Companhia”). MESA: Presidente: João Carlos Costa Brega; Secretário: Bernardo
Ribeiro dos Santos Gallina. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Considerando a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os avisos de convocação
foram dispensados. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar sobre a seguinte ordem do
dia: (I) a reratificação dos atos societários realizados pela Companhia para formalização da
transferência, pela Companhia, para sua controlada Embraco Indústria de Compressores
e Soluções em Refrigeração Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Rua Rui
Barbosa, nº 1.020, Distrito Industrial, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89219100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.958.609/0001-50, com seu contrato social registrado na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42.205.722.398 (“Embraco
Brasil”), de determinados ativos e passivos relacionados às atividades de suas filiais que
constituem a unidade de negócios de compressores e soluções de refrigeração da Companhia
(“Unidade Embraco” e “Acervo Líquido – Embraco”), mediante contribuição em aumento
de capital da Embraco Brasil (a “Contribuição”), conforme aprovada na reunião do conselho
de administração realizada em 26 de outubro de 2018; e (II) a autorização aos Diretores da
Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das deliberações
aprovadas na presente reunião do Conselho de Administração e ratificação de todos os atos que
eventualmente já tenham sido praticados em relação a tais deliberações. DELIBERAÇÕES: Os
membros do Conselho de Administração, após exame e discussão das matérias constantes na
ordem do dia, decidem, por unanimidade, aprovar (I) a rerratificação do Laudo de Avaliação do
Acervo Líquido – Embraco com data base de 31 de agosto de 2018, aprovado na reunião do
conselho de administração realizada em 26 de outubro de 2018, tal como reapresentado em 29
de março de 2019 pelo avaliador Ernst & Young Auditores Independentes S/S, sociedade
estabelecida na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/0001-25, registrada
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no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº CRC-2SP015199/O-6
(“EY”), anexo à presente na forma do Anexo I (“Laudo de Avaliação do Acervo Liquido Embraco”), o qual deve substituir, para todos os fins e efeitos, o Laudo de Avaliação anexado à
reunião do conselho de administração realizada em 26 de outubro de 2018. Em razão da
deliberação ora tomada: (I.1) aprovar a retificação do aumento de capital da Embraco Brasil
subscrito e integralizado pela Companhia, por meio da conferência do Acervo Líquido –
Embraco, de modo a refletir, nos documentos societários da Embraco Brasil, o valor atribuído
ao Acervo Líquido – Embraco conforme o Laudo de Avaliação do Acervo Líquido – Embraco
anexado à presente; e (I. 2) consignar que os registros contábeis e demonstrações financeiras da
Companhia e da Embraco Brasil já refletem a Contribuição conforme ora reratificada desde sua
consumação mediante deliberações formalizadas pela 4ª Alteração do Contrato Social da
Embraco Brasil realizada em 01 de novembro de 2018; e (III) observado o disposto no Estatuto
Social, a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à
implementação das deliberações aprovadas na presente reunião do Conselho de Administração,
sendo também integralmente ratificados todos os atos anteriormente praticados para elaboração
da rerratificação da Proposta da Diretoria. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. São Paulo, 15 de abril de 2019. CONSELHEIROS PRESENTES: João Carlos Costa
Brega, Antonio Mendes e Andrea Neves Clemente Hand. MESA: João Carlos Costa Brega,
Presidente, e Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina, Secretário.
MESA:
____________________________
João Carlos Costa Brega
Presidente

____________________________
Bernardo Ribeiro dos Santos Gallina
Secretário

[Página de continuação das assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Whirlpool S.A. realizada em 15 de abril de 2019, às 10hs.]

CONSELHEIROS:

____________________________
João Carlos Costa Brega
Conselheiro Presidente

____________________________
Antonio Mendes
Conselheiro

____________________________
Andrea Neves Clemente Hand
Conselheira

ANEXO I
LAUDO DE AVALIAÇÃO

[remanescente da página intencionalmente deixado em branco]

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e
passivos apurados por meio dos livros contábeis
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
Dados da firma de auditoria
1.

Ernst & Young Auditores Independentes S/S, sociedade estabelecida na cidade de São PauloSP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
61.366.936/0001-25, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
sob o nº CRC-2SP015199/O-6, representada pelo seu sócio infra-assinado, Sr. Julio Braga Pinto,
contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.864.184, inscrito no CPF sob o nº
801.324.806-20 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº
CRC-1SP209957/O-2, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo,
com escritório no mesmo endereço da representada, nomeada pela administração da
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil (“Companhia”) para proceder a
avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos em 31 de agosto de
2018, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, resumido no Anexo, apresenta a
seguir o resultado de seus trabalhos.

Objetivo da avaliação
2.

O laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados ativos e passivos da
Companhia em 31 de agosto de 2018, tem por objetivo determinar o acervo líquido da
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil para determinados ativos e
passivos.

Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis
3.

A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e preparação de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como
pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela
Companhia está descrito no Anexo do laudo de avaliação.
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Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
Laudo de avaliação patrimonial
31 de agosto de 2018
Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente
4.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do acervo líquido
formado por determinados ativos e passivos em 31 de agosto de 2018, com base nos trabalhos
conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico 03/2014 (R1), aprovado pelo CFC por meio da
Resolução NBC-CTA 20, que prevê a aplicação de procedimentos de exame de auditoria sobre
as contas que registram os determinados ativos e passivos que constam do Anexo a esse
relatório e que naquela data estavam registrados no balanço patrimonial da Companhia. Assim,
efetuamos o exame do referido acervo líquido de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que o
acervo líquido objeto de nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.

5.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes em relação ao acervo líquido para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Companhia. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.

Conclusão
6.
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Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$ 554.621.172,48 (quinhentos e
cinquenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e
oito centavos), conforme balanço patrimonial em 31 de agosto de 2018, registrado nos livros
contábeis e resumido no Anexo, representa, em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido
formado por determinados ativos e passivos da Companhia, avaliado de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
Laudo de avaliação patrimonial
31 de agosto de 2018
Outros assuntos
Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que:
(a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra
circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós
prestados e que estão acima descritos; e
(b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da
Companhia com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham
ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões.
São Paulo, 29 de março de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Julio Braga Pinto
Contador CRC-1SP209957/O-2
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados
ativos e passivos apurados por meio dos livros contábeis
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
31 de agosto de 2018
(Valores expressos em reais)
Nota
Ativo
Circulante
Caixa
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Estoques
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante
Não circulante
Impostos a recuperar
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

1
2

4
5

31/08/2018

131.466,21
7.838.357,23
2.124.853,64
180.790.214,01
7.812.695,85
2.359.949,64
201.057.536,58
1.870.910,16
375.524.364,53
92.452.446,45
469.847.721,14

Total do ativo

670.905.257,72

Passivo
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Reserva para reestruturação
Provisão para programa de participação no resultado
Provisão para garantias
Total do passivo circulante

(11.059.835,07)
(58.392.817,95)
(5.197.818,10)
(5.441.320,72)
(1.378.456,28)
(81.470.248,12)

Não circulante
Provisões trabalhistas
Impostos diferidos
Total do passivo não circulante

6
3

(8.446.536,72)
(31.801.502,06)
(40.248.038,78)

Patrimônio líquido
Plano de pensão e benefício pós emprego
Total do patrimônio líquido

6

5.434.201,66
5.434.201,66

Total do passivo e patrimônio líquido
Acervo líquido contábil

EY | 4

(116.284.085,24)
554.621.172,48

Anexo ao laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados
ativos e passivos apurados por meio dos livros contábeis
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
31 de agosto de 2018
(Valores expressos em reais)

Informações gerais
Em 24 de abril de 2018, as Companhias Whirlpool Corporation e Nidec Corporation celebraram um
contrato de compra e venda de ações (SPA), em virtude da venda da unidade Embraco
Compressores Brasil para a Nidec Corporation, destarte, deu-se necessário a segregação das
atividades entre as empresas Embraco e Whirlpool, visto que a Embraco tem seus dados financeiros
consolidados com a Whirlpool S.A.. O Laudo de Avaliação objetiva determinar o acervo líquido da
Companhia, formado por determinados ativos e passivos, e que será contribuído por aumento de
capital na nova entidade do Grupo Whirlpool, denominada Embraco Indústria de Compressores e
Soluções em Refrigeração Ltda.

Resumo das principais práticas contábeis
1.

Estoques
São avaliados ao custo médio de aquisição ou o valor líquido realizável, dos dois o menor. O
custo dos produtos acabados inclui matérias-primas adquiridas, mão-de-obra, custo de produção,
transporte e armazenagem, que estão relacionados a todos os processos necessários para a
colocação dos produtos em condições de venda. Provisões para obsolescência, ajustes a valor
líquido de realização, itens deteriorados e estoques de baixa movimentação são registradas
quando necessário. As perdas normais de produção integram o custo de produção do respectivo
mês, enquanto as perdas anormais, se houver, são registradas diretamente em outros resultados
operacionais.

2.

Despesas antecipadas
São valores pagos antecipadamente para Retenção e Contratos de Sistema de Informática.

3.

Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos gerados por diferenças temporárias na data do
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis.
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias,
exceto quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo
ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transação,
não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal.
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados
ativos e passivos apurados por meio dos livros contábeis
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
31 de agosto de 2018
(Valores expressos em reais)

Resumo das principais práticas contábeis--Continuação
3.

Impostos diferidos--Continuação
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis,
créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que lucro tributável
esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e
créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados, exceto quando o imposto
diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento
inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios e, na data
da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal.
Os impostos diferidos ativos são revisados a cada data do balanço e baixado na extensão em
que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou
parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Os valores do ativos e
passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compensar o
ativo fiscal com o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade
tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.

4.

Imobilizado
Apresentado pelo custo de aquisição, formação, construção ou desmontagem, deduzido da
depreciação acumulada e perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável.
A depreciação é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo
método linear bem como para máquinas e equipamentos pelo método do MUOP (Multiple Units
of Production), pelo qual a vida útil é ajustada de acordo com a quantidade produzida no mês. Os
terrenos não sofrem depreciação.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo,
calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo, são
incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
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Anexo ao laudo de avaliação do acervo líquido formado por determinados
ativos e passivos apurados por meio dos livros contábeis
WHIRLPOOL S.A. – unidade Embraco Compressores Brasil
31 de agosto de 2018
(Valores expressos em reais)

Resumo das principais práticas contábeis--Continuação
4.

Imobilizado--Continuação
A Companhia realiza anualmente a análise de indicativos de perda no valor recuperável do ativo
imobilizado em conjunto com a análise de recuperação de ágio. Na ocorrência de indicativo de
perda, os ativos correspondentes são submetidos ao teste de impairment através da metodologia
de fluxo de caixa descontado ou recuperação por venda. Por sua vez, quando identificado que o
valor contábil do ativo não será recuperado, uma provisão é registrada.
Não foram identificados indicativo de perda destes ativos em 31 de agosto de 2018.

5.

Intangível
Os ativos intangíveis de vida útil definida são mensurados com base no custo de aquisição,
deduzido da amortização acumulada e de perdas por impairment, quando aplicáveis.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e
revisados para perda de valor sempre que houver indicação de que seus valores contábeis não
serão recuperados. O período e o método de amortização são revisados pelo menos ao final de
cada exercício.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente
para avaliação de impairment individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa.
Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença
entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na
demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.
A recuperabilidade do ágio foi testada e nenhuma perda por impairment foi identificada.

6.

Provisões trabalhistas e Patrimônio Líquido
A Companhia patrocina um plano de previdência do tipo benefício definido para seus
colaboradores. O custeio do benefício concedido é estabelecido separadamente para cada plano,
utilizando o método do crédito unitário projetado. Mensurações compreendendo ganhos e perdas
atuariais, o efeito do limite dos ativos, e o retorno sobre ativos do plano são reconhecidas
imediatamente no balanço patrimonial, com correspondente débito ou crédito a lucros retidos por
meio de outros resultados abrangentes no período em que ocorram.
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