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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Gilson Lari Trennepohl

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Ricardo Eber Diaz

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que os cargos de Diretor Presidente e do Diretor de Relações com
Investidores da Companhia são ocupados por pessoas diferentes. As declarações individuais de
cada um dos diretores estão disponíveis nos itens 1.1 e 1.2 deste Formulário de Referência.
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC)

CPF/CNPJ

06.142.225/0007-54

Período de prestação de serviço

14/06/2016

Descrição do serviço contratado

a) Exame das demonstrações financeiras consolidadas condensadas para fins específicos da Stara em 30 de abril de 2016 e
2017 e em 31 de outubro de 2016 e de 2017.
b) Exame das demonstrações financeiras individuais em 31 de dezembro de 2016 e de 2017 e exame das demonstrações
financeiras consolidadas da Stara e empresa controlada em 31 de dezembro de 2016 e de 2017.
c) Em conjunto com a auditoria anual, será realizada a revisão das informações financeiras intermediárias condensadas dos
trimestres de 31 de março de 2017, 30 de junho de 2016 e 2017 e 30 de setembro de 2016 e de 2017.
d) Outros serviços relacionados à revisão de créditos tributários e diagnóstico técnico na ECF e Reintegra.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

O montante total da remuneração paga aos auditores independentes no último exercício social foi de R$ 644,5 mil, sendo: (i)
R$ 489,2 mil para a auditoria externa e revisão das demonstrações financeiras; e (ii) R$ 155,3 mil para outros serviços.

Justificativa da substituição

Não aplicável

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

Não aplicável

Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

Mauricio Colombari

14/06/2016

CPF
151.078.228-19

Endereço
Rua Mostardeiro 800, 9º andar, Independência, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90430-000, Telefone
(51) 33781729, e-mail: mauricio.colombari@pwc.com
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2.3 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2017)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Patrimônio Líquido

373.687.000,00

332.800.000,00

314.673.000,00

Ativo Total

624.013.000,00

576.311.000,00

566.457.000,00

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

691.368.000,00

562.531.000,00

469.315.000,00

Resultado Bruto

225.715.000,00

155.931.000,00

125.814.000,00

56.266.000,00

24.684.000,00

-15.011.000,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

297.498.383

297.498.383

297.498.383

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

1,256098

1,118662

1,057733

Resultado Básico por Ação

0,189130

0,082972

-0,051917

Resultado Líquido
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3.2 - Medições não contábeis
A análise do EBITDA é relevante para a Companhia, pois demonstra o quanto ela gera de recursos
apenas em suas atividades operacionais, sem considerar os efeitos financeiros, de impostos e efeitos não
recorrentes. Conforme orientação da Instrução Normativa CVM nº 527/2012, o cálculo do EBITDA
(LAJIDA) é o resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras
líquidas e das receitas financeiras, das depreciações, amortizações e exaustões. Assim, o EBITDA
ajustado apresentado a seguir, parte do lucro bruto, descontadas as despesas com vendas e
administrativas, somando outras receitas, depreciação e amortização, conforme letra “a” abaixo:
a. Valor das medições não contábeis
Composição EBTIDA - R$ mil

ACUMULADO
2017
225.715
(156.244)
2.726

ACUMULADO
2016
155.931
(136.616)
18.081

ACUMULADO
2015
125.814
(148.637)
504

72.197

34.396

(22.319)

Depreciação e Amortização

24.039
24.039

21.274
21.274

15.741
15.741

EBITDA

96.236

55.670

(6.578)

Lucro Bruto
(-) Despesas Administrativas + Vendas
(+) Outras receitas

b. Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
Conciliações do EBTIDA - R$ mil
EBTIDA
Depreciações e Amortizações
Impairment de ágio constituído
Participações dos empregados nos lucros
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO E DOS
IMPOSTOS

ACUMULADO
2017
96.236
(24.039)
(6.898)

ACUMULADO
2016
55.670
(21.274)
(1.089)

65.299

33.307

ACUMULADO
2015
(6.578)
(15.741)
(22.319)

c. Explicação sobre 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

O EBITDA é capaz de medir a produtividade e a eficiência da empresa de maneira direta e objetiva, desta
forma se torna um fator essencial para realizar análises referentes aos números da empresa. Contudo,
não pode ser analisado isoladamente, devendo-se levar em conta nessa análise todos os relatórios
apresentados. Considerando o EBITDA ajustado para uma análise geral, trata-se da “geração operacional
de caixa” da empresa, ou seja, quanto a empresa gera de lucro (ou prejuízo) apenas em suas atividades
operacionais, sem considerar os efeitos financeiros e de pagamento de tributos. Deste modo, a
constituição do EBITDA, conforme a Instrução Normativa CVM n° 527/2012, possibilita que seja analisado
não apenas o resultado final da empresa, mas o processo de geração de valor como um todo.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
Relativamente às Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2017 não ocorreram eventos
subsequentes.
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3.4 - Política de destinação dos resultados

Regras sobre
retenção de
lucros

Valores das
retenções de
lucros
Regras sobre
distribuição de
dividendos

Exercício Social Encerrado
em 31.12.2017
De acordo com disposição do
Estatuto Social, a Companhia
pode destinar parte do lucro
líquido do exercício para
constituição de Reserva para
Investimentos, no montante
de até 75%, por proposta do
Conselho de Administração,
com
a
finalidade
de
assegurar recursos para
investimentos em bens do
ativo
permanente,
sem
prejuízo de retenção de
lucros nos termos do art. 196
da Lei nº 6.404/76 e reforço
de capital de giro, podendo
ainda ser utilizada em
operações
de
resgate,
reembolso ou aquisição de
ações
do
capital
da
Companhia, a qual não
poderá exceder a 80% do
capital social. Por disposição
da Assembleia Geral, pode
haver
distribuição
de
dividendo inferior ao mínimo
de 25%, bem como a
retenção total do lucro.

Exercício Social Encerrado
em 31.12.2016
De acordo com disposição do
Estatuto Social, a Companhia
pode destinar parte do lucro
líquido do exercício para
constituição de Reserva para
Investimentos, no montante
de até 75%, por proposta do
Conselho de Administração,
com
a
finalidade
de
assegurar recursos para
investimentos em bens do
ativo
permanente,
sem
prejuízo de retenção de
lucros nos termos do art. 196
da Lei nº 6.404/76 e reforço
de capital de giro, podendo
ainda ser utilizada em
operações
de
resgate,
reembolso ou aquisição de
ações
do
capital
da
Companhia, a qual não
poderá exceder a 80% do
capital social. Por disposição
da Assembleia Geral, pode
haver
distribuição
de
dividendo inferior ao mínimo
de 25%, bem como a
retenção total do lucro.

Exercício Social Encerrado
em 31.12.2015
De acordo com disposição do
Estatuto Social, a Companhia
pode destinar parte do lucro
líquido do exercício para
constituição de Reserva para
Investimentos, no montante
de até 75%, por proposta do
Conselho de Administração,
com a finalidade de assegurar
recursos para investimentos
em bens do ativo permanente,
sem prejuízo de retenção de
lucros nos termos do art. 196
da Lei nº 6.404/76 e reforço
de capital de giro, podendo
ainda
ser
utilizada
em
operações
de
resgate,
reembolso ou aquisição de
ações
do
capital
da
Companhia, a qual não
poderá exceder a 80% do
capital social. Por disposição
da Assembleia Geral, pode
haver
distribuição
de
dividendo inferior ao mínimo
de 25%, bem como a retenção
total do lucro.

38.340.373,63

17.272.602,65

-

O
dividendo
obrigatório
fixado no Estatuto Social da
Companhia equivale a 25%
do lucro líquido ajustado, na
forma do art. 202 da Lei nº
6.404/76,
observada
a
seguinte ordem de dedução:
(a) 5% para a formação da
reserva legal, limitada a 20%
do capital social realizado; (b)
25% para ser distribuído aos
acionistas titulares de ações
ordinárias nominativas classe
única;
(c)
o
saldo
remanescente,
consistente
em parcela não superior a
75% do lucro líquido ajustado
do exercício, poderá ser
destinado à Reserva para
Investimentos,
com
a
finalidade de (i) assegurar
recursos para investimentos
em
bens
do
ativo
permanente, sem prejuízo de
retenção de lucros nos
termos do art. 196 da Lei nº
6.404/76; e (ii) reforço de
capital de giro; podendo
ainda (iii) ser utilizada em
operações
de
resgate,

O
dividendo
obrigatório
fixado no Estatuto Social da
Companhia equivale a 25%
do lucro líquido ajustado, na
forma do art. 202 da Lei nº
6.404/76,
observada
a
seguinte ordem de dedução:
(a) 5% para a formação da
reserva legal, limitada a 20%
do capital social realizado; (b)
25% para ser distribuído aos
acionistas titulares de ações
ordinárias nominativas classe
única;
(c)
o
saldo
remanescente,
consistente
em parcela não superior a
75% do lucro líquido ajustado
do exercício, poderá ser
destinado à Reserva para
Investimentos,
com
a
finalidade de (i) assegurar
recursos para investimentos
em
bens
do
ativo
permanente, sem prejuízo de
retenção de lucros nos
termos do art. 196 da Lei nº
6.404/76; e (ii) reforço de
capital de giro; podendo
ainda (iii) ser utilizada em
operações
de
resgate,

O dividendo obrigatório fixado
no
Estatuto
Social
da
Companhia equivale a 25% do
lucro líquido ajustado, na
forma do art. 202 da Lei nº
6.404/76,
observada
a
seguinte ordem de dedução:
(a) 5% para a formação da
reserva legal, limitada a 20%
do capital social realizado; (b)
25% para ser distribuído aos
acionistas titulares de ações
ordinárias nominativas classe
única;
(c)
o
saldo
remanescente, consistente em
parcela não superior a 75% do
lucro líquido ajustado do
exercício,
poderá
ser
destinado à Reserva para
Investimentos,
com
a
finalidade de (i) assegurar
recursos para investimentos
em bens do ativo permanente,
sem prejuízo de retenção de
lucros nos termos do art. 196
da Lei nº 6.404/76; e (ii)
reforço de capital de giro;
podendo
ainda
(iii)
ser
utilizada em operações de
resgate,
reembolso
ou
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reembolso ou aquisição de

Companhia.
Ainda,
observadas as condições do
parágrafo terceiro, do art.
202, da Lei nº 6.404/76, a
Assembleia
Geral
pode
deliberar sobre a distribuição
de dividendo inferior ao
fixado pelo Estatuo Social, ou
pela retenção da totalidade
de lucro.
Os
dividendos
são
distribuídos uma vez por ano
ou
conforme
dispor
a
Assembleia Geral Ordinária.

reembolso ou aquisição de
do
capital
da
Companhia.
Ainda,
observadas as condições do
parágrafo terceiro, do art.
202, da Lei nº 6.404/76, a
Assembleia
Geral
pode
deliberar sobre a distribuição
de dividendo inferior ao
fixado pelo Estatuo Social, ou
pela retenção da totalidade
de lucro.
Os
dividendos
são
distribuídos uma vez por ano
ou
conforme
dispor
a
Assembleia Geral Ordinária.

aquisição de ações do capital
da
Companhia.
Ainda,
observadas as condições do
parágrafo terceiro, do art. 202,
da Lei nº 6.404/76, a
Assembleia
Geral
pode
deliberar sobre a distribuição
de dividendo inferior ao fixado
pelo Estatuo Social, ou pela
retenção da totalidade de
lucro.

Não houve.

Não houve.

Não houve.

3.4 - Política de ações
destinação
resultados
do dos
capital
da ações

Periodicidade
das
distribuições de
dividendos
Restrições à
distribuição de
dividendos

Versão : 3

Os dividendos são distribuídos
uma vez por ano ou conforme
dispor a Assembleia Geral
Ordinária.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2017

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Exercício social 31/12/2016

Exercício social 31/12/2015

53.720.498,17

23.830.136,87

28,630000

27,520000

0,151083

0,081435

Dividendo distribuído total

15.380.124,54

6.557.534,22

Lucro líquido retido

41.167.768,27

18.526.820,38

27/04/2018

17/04/2017

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária

13.000.000,00

11/05/2018

2.380.124,54

11/05/2018

6.557.534,22

08/05/2017

Dividendo Obrigatório
Ordinária
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
Exercício Social de 2015: No exercício social encerrado em 31/12/2015 não houve constituição de
Reserva Legal, tendo em vista a verificação de prejuízo, o qual foi destinado para a conta Prejuízos
Acumulados.

Exercício Social de 2016: No exercício social encerrado em 31/12/2016 houve constituição de Reserva
Legal no valor de R$ 1.254.217,73 (um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e dezessete
reais e setenta e três centavos); o valor de R$ 17.272.602,65 (dezessete milhões duzentos e setenta e
dois mil seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), referente ao saldo de Lucros Acumulados,
foi aprovado pelo Conselho de Administração para Orçamento de Capital destinado para investimentos em
aquisição de máquinas e equipamentos e melhorias nas unidades produtivas atuais, desenvolvimento de
novos produtos e novos módulos e funcionalidades do sistema de gestão SAP.

Exercício Social de 2017: No exercício social encerrado em 31/12/2017 houve constituição de Reserva
Legal no valor de R$ 2.827.394,64 (dois milhões oitocentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e quatro
reais e sessenta e quatro centavos); o valor de R$ 38.340.373,63 (trinta e oito milhões trezentos e
quarenta mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), referente ao saldo de Lucros
Acumulados, foi aprovado pelo Conselho de Administração para Orçamento de Capital destinado para
investimentos em aquisição de máquinas e equipamentos e melhorias nas unidades produtivas atuais,
desenvolvimento de novos produtos e novos módulos e funcionalidades do sistema de gestão SAP.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2017

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
250.326.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,66988148
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2017)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Empréstimo

Garantia Real

16.897.279,40

53.010.273,47

Financiamento

Quirografárias

34.413.201,48

15.070.745,63

51.310.480,88

68.081.019,10

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

29.444.789,46

5.948.794,01

105.301.136,34

3.286.046,82

684.593,09

53.454.587,02

32.730.836,28

6.633.387,10

158.755.723,36

Observação
Os valores apresentados são consolidados e os contratos com mais de um tipo de garantia (garantia real e quirografária) foi considerado proporcionalmente o saldo a pagar sob a garantia. Nossas dívidas foram
segregadas de acordo com as categorias previstas na tabela acima de acordo com os seguintes critérios:
(i) foram consideradas dívidas com garantia real todas as nossas dívidas garantidas por hipoteca, alienação fiduciária, dentre outras garantias reais;
(ii) foram consideradas dívidas quirografárias todas as nossas dívidas que não possuem garantia ou que possuem exclusivamente garantia fidejussória, assim entendidas a garantia de aval, a nota promissória e a
fiança, dentre outras garantias fidejussórias; e
(iii) não possuímos dívidas com garantia flutuante.
Não obstante a recomendação constante do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº 02/2018, o item “Soma do passivo circulante e do passivo não circulante” do quadro 3.7 e o item “Total das obrigações” deste item 3.8 não
coincidem tendo em vista que o item 3.7 considera outros passivos que não relacionados à empréstimos, financiamentos e títulos de dívida da Companhia (fornecedores, provisões, salários, encargos ou tributos).
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3.9 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

a. Ao emissor

Atividade Industrial:
A Stara concentra suas atividades na cidade de Não-Me-Toque/RS, onde se encontram os principais
processos de gestão, pesquisa e desenvolvimento e produção (parque fabril). Eventuais riscos de greves,
sinistros, desastres ambientais e/ou climáticos, poderão acarretar a interrupção das atividades afetando
adversamente o desenvolvimento natural da empresa.

Somos uma empresa que se caracteriza pela evolução constante, desenvolvendo novos produtos e
tecnologias de ponta permanentemente, assim como processos de produção e montagem dos produtos
fabricados. Em função disso, estamos expostos aos riscos de sermos copiados por concorrentes e assim
prejudicar o desempenho da empresa.

Também estamos expostos a riscos relacionados à nossa linha de produtos tanto nos já definidos como
nos lançamentos e/ou desenvolvimentos futuros. Estes riscos poderão ser de danos materiais, danos
indiretos (lucro cessante) e outros danos, provocados a clientes e usuários de nossos produtos,
decorrentes de falhas em nossos equipamentos. Isto poderá afetar negativamente tanto o desempenho
financeiro como de imagem.

Temos o desafio de trabalhar permanentemente com uma boa política salarial, de incentivos e benefícios
para reter os melhores talentos, pois somos permanentemente assediados por outras empresas
concorrentes, diretos ou não, na retirada de colaboradores essenciais e/ou estratégicos do nosso quadro
funcional.

A empresa tem contratos de seguros para seu patrimônio (prédios, máquinas, equipamentos), veículos,
transporte de cargas, de vida para funcionários e administradores, atos dos administradores, etc. Estes
contratos estão em concordância com as práticas normais de mercado, porém há alguns tipos de riscos
não cobertos por estes seguros, como caso fortuito, força maior, interrupção de atividades e outros, que se
acontecem poderão acarretar custos não previstos e/ou paralização de algumas atividades. Da mesma
forma a empresa não pode garantir que eventuais problemas em sinistros que tenham cobertura, esta será
suficiente para garantir possível prejuízo.
Vendas Internas:
Como 90% das vendas ocorrem no mercado interno, estamos sujeitos às incertezas do agronegócio
brasileiro, tanto pelas definições de políticas governamentais (linhas de crédito e/ou outras definições do
cenário econômico e político), como por problemas climáticos, de logística ou outros, onde as mesmas, de
forma individual ou em conjunto, poderão interferir negativamente no nosso desempenho.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Vendas Externas:
Quanto ao mercado externo, por se tratar de pontos pulverizados em várias partes do mundo e ainda
representar 10% da receita, não são visualizados riscos importantes que possam comprometer o
desempenho da Companhia.
Empréstimos:
A Empresa utiliza linhas de crédito e financiamentos bancários de curto, médio e longo prazo para suas
atividades operacionais e de investimentos (Finame, Finep e outros), conforme demonstrado no Item 10
deste Formulário de Referência. Os mesmos são pagos conforme políticas e taxas compatíveis com o
mercado, mesmo que pequeno e em caso de necessidade, o risco de não conseguir captação nesses
termos poderá acarretar aumento de custos o que impactaria no desempenho financeiro.

Meio Ambiente:
Nas diversas etapas do processo produtivo estão envolvidos vários tipos de produtos e componentes
considerados nocivos para o meio ambiente. O risco a que a empresa está exposta diz respeito ao fato de
que por uma eventual falha nos procedimentos e controles internos algum incidente desta natureza ocorra
e o órgão estadual de controle ambiental possa autuar a Companhia, impactando em prejuízos financeiros
e/ou interdição de parte ou todo o processo.

b. A seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle.

O controle acionário da Companhia, com 89,42%, está em mãos de uma única família, a mesma faz parte
da Diretoria Estatutária e do Conselho de Administração, conforme Estatuto Social. Ao longo do tempo,
tem se mantido focada na atuação direta do agronegócio, com a produção e comercialização de máquinas
e implementos agrícolas, porém a empresa não pode garantir que mudanças nas decisões ou atitudes
possam ocorrer e desta forma a empresa tome outros rumos.

c. A seus acionistas

Pelo número atual de acionistas ser apenas dois, estes apresentam os mesmos riscos dos controladores.

d. A suas controladas e coligadas

Em relação a sua controlada, existe o risco de problemas de desempenho nos seus processos,
acarretando problemas financeiros o que impactaria negativamente a viabilidade econômica. Também
poderão existir os mesmos riscos apontados anteriormente que afetam a matriz.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
e. A seus fornecedores

As principais matérias primas utilizadas pela empresa são commodites internacionais e estão sujeitas a
mudanças conforme demandas e/ou variação cambial. Estes fatores poderão interferir negativamente no
desempenho da empresa, já que havendo aumentos significativos talvez os mesmos não possam ser
repassados nos preços dos produtos. Outro fator que pode interferir no fornecimento de produtos é se
ocorrer problemas no transporte internacional, já que alguns de seus fornecedores são do exterior.

Quanto à dependência de fornecedores específicos (atrasos na entrega ou problemas de qualidade), a
empresa não visualiza riscos significativos, pois não possui fornecedores individuais com mais de 5% do
total comprado e mantém uma política de ter mais de um fornecedor por item comprado, conforme
detalhado no item 7.3, letra d, deste Formulário de Referência.

f.

A seus clientes

A empresa não visualiza grandes riscos referentes à dependência da mesma a determinados clientes, já
que, historicamente, em sua carteira não existem clientes ou grupos econômicos individuais com mais de
5% do total de vendas, conforme demonstrado no item 7.3, letra c, deste Formulário de Referência.

g. Aos setores da economia nos quais o emissor atue

A moeda de referência no setor agrícola é o valor mundial de suas commodites. Estes estão diretamente
ligados a variáveis como produção e estoques mundiais, que por sua vez interferem significativamente na
decisão de investimento dos clientes da empresa. Também como mencionado anteriormente, o
agronegócio brasileiro é muito instável, sendo afetado diretamente pelas politicas agrícolas definidas pelo
governo, como por problemas ambientais e/ou climáticos. Além disso, o setor é altamente concorrido por
diversas empresas (grandes, medias ou pequenas) do país e do exterior, o que provoca uma disputa
intensa na hora da comercialização.

h. À regulação dos setores em que o emissor atue

Não há outra regulação especifica para o setor a não ser as licenças de operação e ambientais exigidas
nas unidades de produção, as quais são mencionadas no item 7.5 deste Formulário de Referência.

i.

Aos países estrangeiros onde o emissor atue
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Estamos sujeitos a riscos de legislação e políticas econômicas de cada país em que atuamos, porém,
como mencionado anteriormente, a participação nestes mercados não afeta significativamente o
desempenho da empresa.

j.

Questões socioambientais

A Empresa é fiscalizada por órgão Estadual (FEPAM) e por órgão Federal (IBAMA) conforme descrito no
item 7.5 deste Formulário de Referência, cumpre com todas as exigências e mantem controles rígidos
para o atendimento das normas ambientais. Mesmo assim existe o risco de falha humana na execução de
tais controles o que poderá impactar no funcionamento da empresa.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros, tais como: risco cambial, risco de
crédito e risco de liquidez. Estes riscos estão descritos a seguir:
a)

Risco cambial

A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de
algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos e ao Euro. O risco cambial
decorre de operações comerciais futuras, ativos e passivos reconhecidos e investimentos líquidos em
operações no exterior e é mantido em moeda diferente da moeda funcional da entidade. O risco
associado decorre da possibilidade de incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de
câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado. A
Companhia tem compromissos de compras, bem como parte da receita de vendas em moeda
estrangeira. Em 31 de dezembro, a Companhia possuía ativos e passivos denominados em moeda
estrangeira nos montantes descritos a seguir:
Consolidado
2017

2016

Moeda
estrangeira

Reais

Moeda
estrangeira

Reais

1.600
1
14.917
532
57
3

5.292
2
49.346
1.761
225
13

1.540
14.107
381
19
-

5.018
45.977
1.242
66
-

Passivo
Fornecedores em US$
Fornecedores em euro
Adiantamentos de câmbio em US$
Adiantamentos de câmbio em euro

(827)
(120)
(1.676)
-

(2.737)
(478)
(5.543)
-

(1.002)
(475)
(1.439)
(9)

(3.265)
(1.633)
(4.688)
(32)

Exposição líquida

14.487

47.881

13.122

42.685

14.546
(62)
3

48.119
(251)
13

13.587
(465)
-

44.284
(1.599)
-

Ativo
Disponibilidade em US$
Disponibilidade em Euro
Contas a receber em US$
Adiantamentos a fornecedores US$
Adiantamentos a fornecedores Euro
Adiantamentos a fornecedores em Libras

Dólar
Euro
Libras

Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos em moeda estrangeira que a
Companhia possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 2017, foram definidos três cenários
diferentes, e preparada uma análise de sensibilidade às oscilações da taxa de câmbio.
No quadro a seguir são considerados três cenários com base na expectativa da Administração para as
variações da taxa de câmbio, sendo o cenário provável adotado pela Companhia, e conforme
orientação da CVM por meio da Instrução nº 475 de 17 de dezembro de 2008, determina-se a
apresentação de mais dois cenários com uma apreciação de 25% e 50% da variável do risco
considerado.
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4.2 - Descrição dos principais riscos de mercado

Consolidado
2017
Moeda

Ativo
Disponibilidade em US$
Disponibilidade em Euro
Contas a receber em US$
Adiantamentos a fornecedores US$
Adiantamentos a fornecedores Euro
Adiantamentos a fornecedores em
Libras

Passivo
Fornecedores em US$
Fornecedores em Euro
Adiantamentos de câmbio em US$

Cenário
provável

Cenário B

Cenário C

Cenário D

R$
R$
R$
R$
R$

5.292
2
49.346
1.761
225

3.969
2
37.010
1.321
169

2.646
1
24.673
881
113

6.615
3
61.683
2.201
281

7.938
3
74.019
2.642
338

R$

13

10

7

16

20

R$
R$
R$

(2.737)
(478)
(5.543)

(2.053)
(359)
(4.157)

(1.369)
(239)
(2.772)

(3.421)
(598)
(6.929)

(4.106)
(717)
(8.315)

47.881
48.119
(251)
13

35.912
36.090
(188)
10

23.941
24.059
(125)
7

59.851
60.149
(314)
16

71.822
72.178
(376)
20

-25%

-50%

25%

50%

2,48
2,98
3,35

1,66
1,99
2,24

4,14
4,96
5,59

4,97
5,96
4,47

(12.029)
63
(3)

(24.060)
126
(6)

12.030
(63)
3

24.059
(125)
7

Exposição líquida
Dólar
Euro
Libras
Depreciação da Taxa em 31/12/2017
Referência para Taxa de câmbio
Dólar
Euro
Libras
Efeito no lucro antes da tributação
Dólar
Euro
Libras

b)

Cenário A

3,31
3,97
4,47

Risco de crédito

O fator de risco de crédito que afeta a Companhia é a concessão de crédito aos clientes. A fim de
minimizar as possíveis perdas com inadimplência de seus clientes a Companhia adota como prática a
avaliação rigorosa na concessão de crédito, constituído em análises criteriosas do perfil dos clientes,
da situação financeira e patrimonial, bem como, monitoramento dos saldos a receber. Em 31 de
dezembro de 2017 a Companhia possuía como provisão para crédito de liquidação duvidosa no
montante de R$ 7.645 mil, que representa 4,6% das Contas a Receber da Companhia.
Contas a receber de clientes e adiantamentos de clientes:
Consolidado

c)

2017

2016

Contas a receber de clientes
Menos - provisão para devedores duvidosos

175.618
(7.645)

131.602
(7.596)

Parcela circulante

167.973

124.006

Risco de liquidez

É o risco de não se dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros,
em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
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previstos. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia
para assegurar que se tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais, investindo o
excedente de caixa em ativos financeiros com incidência de juros e com vencimentos apropriados ou
liquidez suficiente.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E/OU ARBITRAIS DE NATUREZA CÍVEL:
Processo nº 234/2006 – USO DE PATENTE
a. Juízo

2ª Vara Cível do Foro de Guarapuava/PR

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

09/05/2006

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Bem-Te-Vi Comércio
de Máquinas Ltda.

e. Valores, bens ou direitos

R$ 100.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação visa proibir o uso/cópia de produto objeto de patente. Processo
encontra-se suspenso, aguardo a decisão da Ação de Nulidade que
tramita da Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ. Aguarda sentença.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Em caso de decisão desfavorável à Companhia, esta estaria sujeita ao
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

pagamento dos valores deferidos.
se Não há.

houver provisão

Processo nº 200600767927 – USO DE PATENTE
a. Juízo

1ª Vara Cível do Foro de Rio Verde/GO

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

15/03/2006

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X

Bravel Máquinas,

Peças e Equipamentos Agrícolas e Civemasa Implementos Agrícolas
Ltda.
e. Valores, bens ou direitos

R$ 100.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação visa proibir o uso/cópia de produto objeto de patente. Impugnada a
perícia realizada, aguardando laudo referente a nova perícia comparativa
entre os produtos produzidos pela Requerente e a requerida.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Em caso de decisão desfavorável à Companhia, esta estaria sujeita ao
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

pagamento dos valores deferidos.
se Não há.

houver provisão
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Processo nº 0927891-88.2012.8.26.0506 – PATENTE/PRODUTO
a. Juízo

2ª Vara Cível do Foro de Ribeira Preto/SP

b. Instância

Primeira Instância.

05/06/2012

09/05/2006

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Baldan Implementos
Agrícolas S/A.

e. Valores, bens ou direitos

R$ 100.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação visa proibir produção e comercialização e produto igual ao produto
patenteado pela Stara. Expedição de precatória para intimação do
requerido, retornando positiva em 22/03/2016.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em Em caso de decisão desfavorável à Companhia, esta estaria sujeita ao
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

pagamento dos valores deferidos.
se Não há.

houver provisão

Processo nº 1100000496-2 - PATENTE/PRODUTO
a. Juízo

2ª Vara Cível do Foro de São Borja/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

29/01/2010

d. Partes no Processo

João de Deus Carmo Lamas X Stara S.A – Indústria de Implementos
Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

R$ 1.000.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação visa proibir uso, fabricação e comercialização de produto, bem
como indenização por uso indevido, Liminar concedida para o fim de
proibir o uso/fabricação do produto. Processo aguardando sentença.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Em caso de decisão desfavorável à Companhia, esta estaria sujeita ao
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

pagamento dos valores deferidos.
se R$ 100.000,00

houver provisão
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Processo nº 021/1.08.0017717-1 - PATENTE
a. Juízo

5ª Vara Cível de Passo Fundo/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

19/08/2002

d. Partes no Processo

Semeato S.A. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 10.000,00

envolvidos

Valor perda Laudo Judicial: R$ 81.744.995,68
Valor perda Laudo Impugnação: R$ 2.919.198,94

f. Principais fatos

Trata-se de ação na qual a Semeato busca contra a Stara e contra a
outra ré Sfil, que estas deixem de utilizar determinada peça patenteada
pela Semeato, assim como indenizem esta em virtude da contrafação. Ao
longo da instrução a Sfil realizou acordo com a Semeato, de forma que o
processo se mantivesse somente em relação a Stara. Sobreveio
sentença condenatória pela prática da contrafação, sentença esta
transitada em julgado.
Iniciada

a

liquidação

de

sentença

por

arbitramento,

os

autos

permaneceram com o perito entre junho de 2009 e junho de 2015. O
perito considerou como base de cálculo da condenação todas as vendas
realizadas pela Sfil (ré que firmou acordo nos autos), sem ter observado
que a condenação da Stara não abrange estas vendas. O valor do
levantamento realizado pelo Perito Judicial é de R$ 81.744.955,68.
Apresentada impugnação ao laudo, buscando corrigir a base de cálculo
da

condenação.

Em

complementação

foi

apresentado

laudo

complementar do assistente técnico da Stara no valor de R$
2.919.198,00.
g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se R$ 2.919.198,00

houver provisão
Processo nº 0002252-02.2015.8.16.0172 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Ubiratã/PR

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

01/10/2015

d. Partes no Processo

João Raimundo Gomes Verli X Stara S.A – Indústria de Implementos
Agrícolas.
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e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 873.347,00

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação Indenizatória contra a Stara devido a aquisição de
Pulverizador Autopropelido Modelo Gladiador 2300. Vícios apresentados
na entrega. Assistência que não resolveu. Perdas na lavoura. Processo
encontra-se na fase Instrução.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Perda financeira, já que o Autor pleiteia a condenação da Companhia a
caso de perda do processo

devolução dos valores pagos pelo Pulverizador Autopropelido Modelo
Gladiador 2300, supostos danos morais e materiais devido à frustação da
safra daquele ano.

i.

Valor

provisionado,

se 430.000,00

houver provisão

Processo nº 0000929-58.2007.8.10.0026 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Balsas/MA

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

20/04/2007

d. Partes no Processo

Airton Zamignan X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 126.217,52

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação Indenizatória contra a Stara devido a atraso na entrega
de plataforma de milho. Perdas na lavoura de milho em razão das
precipitações. Processo encontra-se aguardando sentença.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Perda financeira, uma vez que o Autor quer a condenação da Companhia
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

ao pagamento de danos emergentes devido ao atraso da entrega.
se 200.000,00

houver provisão
Processo nº 0005117-60.2012.8.16.0056 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Cambé/PR

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

13/07/2012

d. Partes no Processo

Aquiles Eugênio Basso X Stara S.A – Indústria de Implementos
Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 100.000,00
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envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação Indenizatória. Vícios apresentados no equipamento
adquirido.

Modelo

diverso

do

solicitado.

Processo

sentenciado.

Condenação a substituição do produto adquirido por novo e danos morais
em R$ 10.000,00. Processo encontra-se em fase de recurso.
g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Perda financeira devido a suposto dano moral, substituição do produto
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

por outro igual ao do pedido solicitado.
se 100.000,00

houver provisão

Processo nº 0030228-78.2011.8.13.0019 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Alpinópólis/MG

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

15/12/2011

d. Partes no Processo

Maurício Freire X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 150.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se

de

ação

Indenizatória.

Requerendo

a

suspensão

dos

pagamentos. Alegação de vício do produto adquirido. Protesto das
duplicatas. Processo encontra-se em fase de instrução.
g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Perda Financeira, indenização por danos patrimoniais, lucros cessantes e
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

danos morais.
se 30.000,00

houver provisão

Processo nº 0002412-43.2013.8.21.0112 -0 EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Não-Me-Toque/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

18/06/2014

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Ronaldo Cardoso da
Silva.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 389.780,23

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação de Execução de título extrajudicial (confissão de
Dívida). Processo está aguardando citação.
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g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em Perda financeira ante a não recuperação do crédito devido.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não Há.

houver provisão

Processo nº 0001691-57.2014.8.21.0112 – CAUTELAR – ARRESTO DE IMÓVEIS
a. Juízo

Vara Cível de Não-Me-Toque/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

18/06/2014

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Ronaldo Cardoso da
Silva.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 455.880,95

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação Cautelar. Com pedido de arresto de imóveis, onde se
teve a liminar concedida. Processo encontra-se suspenso aguardando o
cumprimento da carta precatório.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em Perda financeira ante a não recuperação do crédito devido.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não Há.

houver provisão
Processo nº 0017678-33.2014.8.21.0016 – IMISSÃO DE POSSE
a. Juízo

Vara Cível de Ijuí/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

12/12/2014

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Créscio Luis Bilibio.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 500.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação de imissão de posse. Escritura pública de confissão de
dívida,

com

garantia

fidejussória

de

imóveis.

Inadimplemento.

Consolidação das propriedades. Processo encontra-se em fase de
instrução.
g. Chance de perda

Remota.
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h. Análise do impacto em Perda financeira parcial, uma vez que foi deferido a tutela parcial,
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

liberando para a posse da Companhia somente um imóvel rural.
se Não há.

houver provisão

Processo nº 0009374-03.2009.8.11.0015 – EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Sinop/MT

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

11/08/2009

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Ingomar Ilson Matte.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 103.307,00

envolvidos
f. Principais fatos

Execução de Título Extrajudicial.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em Perda financeira devido ao inadimplemento do executado.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 0001549-71.2010.8.11.0015 – EMBARGOS A EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Sinop/MT

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

05/02/2010

d. Partes no Processo

Ingomar Ilson Matte X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 103.307,00

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de Embargos à Execução. Alegação de que o título executado
não possui força executiva e de que haveria supostos defeitos no
produto. Processo encontra-se aguardando sentença.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Perda da força executiva do título e extinção do processo executivo.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
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Processo nº 0000912-20.2009.8.11.0092 – EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Alto Taquari/MT

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

25/08/2009

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Samara & Cia Ltda.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 199.200,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação de execução de título extrajudicial. Duplicata não adimplida.
Processo encontra-se em fase de citação.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em Perda financeira, ante a não recuperação do crédito devido e prescrição
caso de perda do processo

intercorrente, uma vez que a executada não é encontrada para ser
citada.

i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão

Processo nº 0188041-64.2008.8.26.0100 – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
a. Juízo

Vara Cível de São Paulo/SP

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

28/08/2008

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Agrenco.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 170.560,00

envolvidos
f. Principais fatos

Recuperação judicial. Crédito habilitado.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Perda financeira do valor pleiteado no valor da causa.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 0002156-26.2009.8.11.0078 – EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Sapezal/MT

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

04/11/2009

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Rodrigo Mascarello.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 108.256,00
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envolvidos
f. Principais fatos

Ação de execução de título extrajudicial. Termo de confissão de dívidas.
Executado não localizado. Citação por edital. Processo encontra-se em
fase de penhora e bens.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Perda financeira, ante a não recuperação do crédito devido.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 0002983-63.2012.8.05.0154 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Luis Eduardo Magalhães/BA

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

10/09/2012

d. Partes no Processo

Edson Rene Lopes Fortes & Cia Ltda. X Stara S.A – Indústria de
Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 534.485,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação indenizatória. Reparação de danos. Não realização da devida
identificação de equipamento que sofreu sinistro. Recebimento do valor
do seguro. Fase de instrução.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Perda financeira aos danos matérias e morais juntamente com os lucros
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

cessantes pleiteados em desfavor da Companhia.
se Não há.

houver provisão

Processo nº 0005912-16.2013.8.24.0054- INDENIZAÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Rio do Sul/SC

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

19/06/2013

d. Partes no Processo

Morgana Elis Girardi do Nascimento X Stara S.A – Indústria de
Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 218.100,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação de indenização. Supostos vícios apresentados em uma PAD - 750.
Aguardando sentença.
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g. Chance de perda

Provável

h. Análise do impacto em Perda financeira a título de lucros cessantes conforme pleiteia
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

indenização e mais danos morais.
se 50.000,00

houver provisão
Processo nº 3000998-46.2013.8.26.0620 – EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Taquarituba/SP

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

08/11/2010

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Reginaldo Garcia Leite
Cia Ltda.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 235.814,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação de execução. Penhora e avaliação de bens indicados.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Perda financeira, caso bens indicados a penhora não satisfaçam a dívida
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

do executado.
se Não há.

houver provisão
Processo nº 0001231-60.2014.8.26.0620 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Taquarituba/SP

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

08/11/2010

d. Partes no Processo

Reginaldo Garcia Leite Cia Ltda X Stara S.A – Indústria de Implementos
Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 227.279,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação indenizatória. Excesso de execução. Pagamento de algumas
parcelas após o ajuizamento da execução. Ação julgada improcedente
em primeiro grau. Apresentado Embargos de Declaração. Aguarda
Julgamento dos embargos.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Perda financeira, indenização ao excesso de execução uma vez que a
caso de perda do processo

Companhia cobra valor superior do que é devido na ação executiva.
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i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 0003216-11.2013.8.21.0112 – MONITÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Não-Me-Toque/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

08/11/2013

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Celeiro Agropecuária,
Máquinas e Transportes Ltda.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 213.217,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação monitória. Cheque sustado. Prescrito.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em Perda financeira uma vez que não é encontrado a ré a fim de se
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

concretizar a citação.
se Não há.

houver provisão
Processo nº 0003027-96.2014.8.21.0112 – EXECUÇÃO
a. Juízo

Vara Cível de Não-Me-Toque/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

22/09/2014

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X

Sonia Maria

Zandonadi Quiroga.
e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 120.329,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação de execução de título extrajudicial. Instrumento particular de
confissão de dívida. Aguardando citação.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em Perda financeira, ante a não recuperação do crédito devido.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 0002914-71.2016.8.21.0113 – AÇÃO REDIBITÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Nonoai/RS

b. Instância

Primeira Instância.
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c. Data de Instauração

23/11/2016

d. Partes no Processo

José Luis Piccoli X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 123.800,00

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de ação redibitória cumulada com danos morais e materiais.
Aquisição de semeadora, alegação de que o equipamento apresentou
supostos vícios. Processo encontra-se em fase de Instrução

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Perda financeira, devido aos danos causados no plantio causado pela
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

semeadora, além de supostos danos matérias e morais.
se 123.800,00

houver provisão

Processo nº 0002948-74.2016.8.21.0136 – INDENIZATÓRIA
a. Juízo

Vara Cível de Tapera/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

19/12/2016

d. Partes no Processo

Querinos Scheneider. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 764.801,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação indenizatória. Reparação de danos. Acidente de ônibus que
transportava funcionários da empresa. Morte de condutora grávida de
sete meses. Lesões no caroneiro. Fase de réplica a contestação.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Perda financeira em danos matérias e morais juntamente com os lucros
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

cessantes pleiteados em desfavor da Companhia.
se 300.000,00

houver provisão

As ações acima descritas foram consideradas relevantes para a Companhia por possuírem valores
envolvidos na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou mais, bem como, em razão do risco à imagem
da Companhia envolvido nos fatos apurados.
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PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E/OU ARBITRAIS DE NATUREZA TRABALHISTA:

Processo nº 0020089-18.2016.5.04.0561 – ACIDENTE DE TRABALHO
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

03/02/2016

d. Partes no Processo

N. H. H. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 500.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias e
estéticos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda requer desvio de
função, horas extras, horas in itinere, adicional de insalubridade.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante. Processo sentenciado em desfavor da
empresa, o qual encontra-se em fase recursal.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se 400.000,00

houver provisão
Processo nº 0021555-81.2015.5.04.0561 – ACIDENTE DE TRABALHO
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

01/02/2016

d. Partes no Processo

C. R. da S. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 150.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias e
estéticos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda requer a
condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, horas in
itinere, adicional noturno, adicional de periculosidade.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante. Processo sentenciado parcialmente em
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desfavor da empresa, encontrando o processo em fase recursal.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se R$ 50.000,00

houver provisão
Processo nº 0021246-60.2015.5.04.0561 – ACIDENTE DE TRABALHO
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

04/11/2015

d. Partes no Processo

L. L. P. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 110.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias e
estéticos e o reconhecimento de acidente de trabalho. Ainda requer a
condenação da reclamada ao pagamento de horas extras, horas in
itinere, adicional de insalubridade/periculosidade.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante. Processo sentenciado parcialmente em
desfavor da empresa, encontrando o processo em fase recursal.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em Baixo Impacto, devido a contingência ser remota e o valor provisionado
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

em caso de perda ser baixo.
se R$ 15.000,00

houver provisão

Processo nº 0020997-12.2015.5.04.0561 – ACIDENTE DE TRABALHO
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

13/08/2015

d. Partes no Processo

J. C. M. V. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 1.355.000,00

envolvidos
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f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias e
estéticos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda requer a
condenação da reclamada ao pagamento pensão vitalícia.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante. Processo sentenciado parcialmente em
desfavor da empresa, encontra-se o processo em fase recursal.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se R$ 300.000,00

houver provisão
Processo nº 0021030-02.2015.5.04.0561 – DOENÇA OCUPACIONAL
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

20/08/2015

d. Partes no Processo

A. L. e outros X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 1.163.578,00

envolvidos
f. Principais fatos

Familiares do funcionário Raiel Luersem movem ação

buscando a

condenação da empresa por danos morais em decorrência do
falecimento do funcionário em razão de doença endêmica, a qual
pretendem que seja declarada como doença ocupacional.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias médica ara apuração das
alegações requeridas pelos reclamantes, onde as mesma apontou a
existência de nexo entre a morte e a atividade desenvolvida pelo
funcionário. Realizada instrução foram ouvidas as testemunhas e o
processo aguarda sentença. Processo sentenciado parcialmente em
desfavor da empresa, encontrando- se em fase recursal.
g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se R$ 650.000,00

houver provisão
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Processo nº 0000544-30.2014.5.04.0561 – ACIDENTE DE TRABALHO
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Segunda Instância.

c. Data de Instauração

02/05/2014

d. Partes no Processo

C. L. K. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 100.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias e
estético em decorrência de acidente de trabalho. Ainda requer a
condenação da reclamada ao pagamento de adicional por acumulo de
função, indenização pelo período de estabilidade e pagamento de seguro
contra acidentes.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante, onde as mesmas foram favoráveis ao
reclamante. Processo julgado parcialmente procedente. Procedente em
relação ao pedido indenização por dano moral e estético e improcedente
em relação ao dano material e ao adicional de acumulo de função.
Ambas as partes recorreram da decisão. Processo encontra-se
aguardando o julgamento do recurso ordinário pelo TRT da 4º região.
Processo

sentenciado

parcialmente

em

desfavor

da

empresa,

encontrando-se em fase recursal.
g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se R$ 30.000,00

houver provisão
Processo nº 0000938-37.2014.5.04.0561 – ACIDENTE DE TRABALHO
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Terceira Instância.

c. Data de Instauração

21/07/2014

d. Partes no Processo

J. I. P. V. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 100.000,00

envolvidos
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f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias,
estético e reconhecimento de acidente de trabalho. Ainda requer a
condenação da reclamada ao pagamento de pensão vitalícia e
pagamento do seguro em decorrência de acidente e adicional de
acumulo de função.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante, onde a mesmas fora favorável ao
reclamante. Processo julgado em primeira instância, sendo parcialmente
procedente, condenando a reclamada ao pagamento de lucros
cessantes, dano moral, estético e adicional de acumulo de função.
Ambas as partes recorreram.
Em Segunda Instância o Tribunal acresceu a condenação da reclamada
em relação a pensão vitalícia e majorou o valor de indenização em
relação ao dano moral e estético. Reclamada recorreu ao TST. Processo
encontra-se aguardando julgamento.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se R$ 70.000,00

houver provisão
Processo nº 0020815-26.2015.5.04.0561 – DOENÇA OCUPACIONAL
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Segunda Instância.

c. Data de Instauração

25/05/2015

d. Partes no Processo

P. A. S. da M. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 100.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias e
estéticos, reconhecimento de doença ocupacional. Ainda requer a
condenação da reclamada ao pagamento de pensão vitalícia. Reflexos
nas demais verbas trabalhistas.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante, onde a mesmas fora favorável ao
reclamante. Sentença julgada pracialmente procedente condenando a
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reclamada ao pagamento de lucros cessantes, pensão mensal vitalícia,
danos morais, indenização para o tratamento médico e fisioterápico.
Reclamada apresentou recurso. Processo aguarda julgamento de
recurso.
g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se 350.000,00

houver provisão
Processo nº 0021586-67.2016.5.04.0561 – DOENÇA OCUPACIONAL
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

29/11/2016

d. Partes no Processo

G. L. X Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas.

e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 150.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, matérias,
reconhecimento de doença ocupacional. Ainda requer a condenação da
reclamada ao pagamento de pensão vitalícia. Reflexos nas demais
verbas trabalhistas.
Realizada audiência inicial para tentativa de conciliação, a mesma restou
inexitosa. Sendo designada as perícias para apuração das alegações
requeridas pelo reclamante, onde a mesmas fora parcialmente favorável
ao reclamante. Processo em fase de instrução.

g. Chance de perda

Provável.

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se 250.000,00

houver provisão

Processo nº0021439-07.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

10/11/2017

d. Partes no Processo

R. C. A. X Sprandel GTA e STARA S.A
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e. Valores, bens ou direitos

Valor da Causa R$ 100.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca o reconhecimento de vínculo empregatício, registro da
CTPS,

e

pagamento

das

verbas

trabalhistas

correspondentes.

Funcionário apenas da Sprandel GTA (construtora), empresa esta que
não possui vínculo contratual com a Stara.
Audiência inicial ainda não realizada porque a reclamada Sprandel não
foi localizada.
g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão

Processo n.º0020782-65.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

13/07/2017

d. Partes no Processo

P. J. da R. x Stara S/A

e. Valores, bens ou direitos

R$110.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa no pagamento de acúmulo de
função, equiparação salarial, insalubridade, horas extras e danos morais.
A audiência inicial foi inexitosa, foram designadas perícias, já realizadas,
tendo estas sido favoráveis para a empresa. Processo aguarda audiência
de instrução.

g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão

Processo n.º0021124-76.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

06/10/2017
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d. Partes no Processo

E. O. x Stara S/A

e. Valores, bens ou direitos

R$200.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa no pagamento de
indenizações por suposto acidente de trabalho, cujo reconhecimento é
negado pela empresa. Postula danos morais, estéticos, pensionamento,
horas in itinere, e indenização pela lavagem do uniforme. A audiência
inicial foi inexitosa, foram designadas perícias, já realizadas, tendo estas
sido favoráveis para a empresa. Processo aguarda audiência de
instrução.

g. Chance de perda

Remota

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão

Processo n.º0020994-86.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

06/09/2017

d. Partes no Processo

S. A. da S. x Stara S/A

e. Valores, bens ou direitos

R$230.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo movido pela viúva de funcionário, busca a condenação da
empresa no pagamento de indenização pela morte do mesmo, ocorrida
no deslocamento para residência ao final do expediente.
A audiência inicial foi inexitosa, foi designada perícia, já realizada, tendo
esta sido favorável para a empresa. Processo aguarda audiência de
instrução.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão
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Processo n.º0020857-07.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

02/08/2017

d. Partes no Processo

S. R. T. dos S. x Stara S/A, Valdir Keller, Transportes Sattler e SRH
Transportes Ltda

e. Valores, bens ou direitos

R$562.200,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo movido por funcionária da empresa de Valdir Keller, a qual
sofreu acidente de trabalho enquanto vazia a varrição de uma rua, fato
que resultou em lesões corporais na reclamante. A Stara é arrolada pelo
fato do acidente ter sido causado pela ação de um caminhão que
transportava implemento agrícola da empresa. Postula a condenação da
Stara de forma solidária com as demais reclamadas, para o fim de pagar
indenizações por dano moral, estético e pensionamento.
A audiência inicial foi inexitosa, foram designadas perícias, parcialmente
favoráveis a Stara. Processo aguarda audiência de instrução.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão

Processo n.º0021043-30.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

20/09/2017

d. Partes no Processo

A. A., A. B. e filhos x Stara S/A, Valdir Keller, Transportes Sattler, SRH
Transportes Ltda, Altair Francisco Coradin e Município de Não-MeToque/RS

e. Valores, bens ou direitos

R$1.883.120,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo movido por funcionário da empresa de Valdir Keller e por
herdeiros de outra funcionária desta empresa, os quais sofreram acidente
de trabalho enquanto vaziam a varrição de uma rua, fato que resultou
em lesões corporais e morte. A Stara é arrolada pelo fato do acidente ter
sido causado pela ação de um caminhão que transportava implemento
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
agrícola da empresa. Postulam a condenação da Stara de forma solidária
com as demais reclamadas, para o fim de pagar indenizações por dano
moral, estético e pensionamento.
A audiência inicial foi inexitosa, foram designadas perícias, já realizadas,
as quais foram parcialmente favoráveis a Stara. Processo aguarda
audiência de instrução.
g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão

Processo n.º0021061-51.2017.5.04.0561
a. Juízo

Vara do Trabalho de Carazinho/RS

b. Instância

Primeira Instância

c. Data de Instauração

04/10/2017

d. Partes no Processo

A. D. x Stara S/A

e. Valores, bens ou direitos

R$1.500.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Processo busca a condenação da empresa por danos morais, materiais e
pensão mensal, decorrentes de acidente de trabalho.
A audiência inicial foi inexitosa, foram designadas perícias, já realizadas,
as quais foram parcialmente favoráveis a Stara. Processo aguarda
audiência de instrução.

g. Chance de perda

Possível

h. Análise do impacto em O impacto somente poderá ser avaliado após o trânsito em julgado da
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

sentença que declarar o direito e nos limites em que for declarado.
se Não há.

houver provisão

As ações acima descritas foram consideradas relevantes para a Companhia por possuírem valores
envolvidos na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou mais, bem como, em razão do risco à imagem
da Companhia envolvido nos fatos apurados.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS E/OU ARBITRAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA:
Processo nº 5000566-46-2010.04.7118 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
a. Juízo

1ª Vara Federal de Carazinho/RS

b. Instância

Terceira Instância (STF).

c. Data de Instauração

07/06/2010

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X União Federal –
Fazenda Nacional.

e. Valores, bens ou direitos

R$ 757.000,00

envolvidos
f. Principais fatos

Ação ordinária proposta em face da União, visando o reconhecimento da
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre valores pagos à título
de terço constitucional de férias, SAT proporcional, e das chamadas
contribuições de terceiros.
Em primeiro grau sentença prolatada procedente em relação aos pedidos
realizados pelo contribuinte. Recurso interposto pela União, julgado
procedente pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
reformando integralmente a sentença para determinar a incidência de
contribuição.
Interposto Recurso Extraordinário ao STF e Recurso Especial ao STJ, os
quais tiveram seu processamento sobrestado até o julgamento do
Recurso especial nº1230957 que se encontra em análise do STJ.
Este processo paradigma teve julgamento no STJ favorável ao
contribuinte, porém a União federal interpôs Recurso Extraordinário,
ainda aguardando processamento e remessa ao STF.

g. Chance de perda

Remota.

h. Análise do impacto em Baixo Impacto, devido a previsão de contingência ser remota.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 10010.00210/615-53 – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
a. Juízo

Esfera Administrativa.

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

20/01/2016

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Receita Federal do
Brasil.
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e. Valores, bens ou direitos

R$ 1.814.012,68

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de Manifestação de inconformidade em face de despacho
decisório, o qual indeferiu o pedido de retificação das DI’s, a qual
aguarda julgamento.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em Sem impacto financeiro.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão
Processo nº 10010.041460/615-96 – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
a. Juízo

Esfera Administrativa.

b. Instância

Primeira Instância.

c. Data de Instauração

20/01/2016

d. Partes no Processo

Stara S.A – Indústria de Implementos Agrícolas X Receita Federal do
Brasil.

e. Valores, bens ou direitos

R$ 1.397.040,76

envolvidos
f. Principais fatos

Trata-se de Manifestação de inconformidade em face de despacho
decisório, o qual indeferiu o pedido de retificação das DI’s, a qual
aguarda julgamento.

g. Chance de perda

Possível.

h. Análise do impacto em Sem impacto financeiro.
caso de perda do processo
i.

Valor

provisionado,

se Não há.

houver provisão

As ações acima descritas foram consideradas relevantes para a Companhia por possuírem valores
envolvidos na monta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou mais, bem como, em razão do risco à imagem
da Companhia envolvido nos fatos apurados.
4.3.1. Valor Total Provisionado dos Processos Descritos no Item 4.3

O valor provisionado nos Processos acima descritos é o montante de R$ 6.367.998,00.
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia ou suas controladas fossem
parte, tendo como partes contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou excontroladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência a Companhia e suas controladas não
figuram em nenhum processo sigiloso como parte.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
A Companhia e suas controladas não possuem, até a data de entrega deste Formulário de Referência,
outros processos além daqueles indicados no item 4.3 que, em conjunto, sejam relevantes.
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4.7 - Outras contingências relevantes
A Companhia não possui outras contingências relevantes que não estejam descritas nos itens
anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia tem suas atividades conduzidas exclusivamente no
Brasil.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em
caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as
razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, por não ser uma
necessidade formal até o momento. A partir deste momento, a Companhia está readequando sua
estrutura interna na área administrativa e financeira para ter uma área de análise e gerenciamento
de riscos formalizados, definindo uma política estruturada e aprovada pelo Conselho de
Administração para tais assuntos.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
i.

Os riscos para os quais se busca proteção

ii.

Os instrumentos utilizados para proteção

iii.

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Mesmo não tendo uma política formalizada de gerenciamento de riscos, a Administração e Direção
da Companhia tem um acompanhamento contínuo dos fatores que podem impactar negativamente
o desempenho da Companhia em todas suas áreas, preservando assim as operações e resultados.

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da
efetividade da política adotada

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos.
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando,
em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as
razões pelas quais o emissor não adotou uma política

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos. Porém, são adotadas
algumas estratégias gerenciais para manter controlados os possíveis riscos a que estamos expostos, as
quais têm por finalidade manter a segurança, a rentabilidade e a liquidez da Companhia, sendo
gerenciados pela Diretoria Administrativa e Financeira.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver,
incluindo:

i.

Os riscos de mercado para os quais se busca proteção:

Os principais riscos de mercado que a Companhia está exposta são os de cambio, credito e liquidez, os
quais são monitorados pela Diretoria Administrativa e Financeira para mantê-los controlados.

ii.

A estratégia de proteção patrimonial (hedge):

A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos de proteção patrimonial.
iii.

Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge):

A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos de proteção patrimonial.

iv.

Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos:

No risco cambial é monitorado basicamente as contas a receber de clientes e a pagar de fornecedores, no
risco de credito é monitorado a concessão desses créditos e o recebimento dos mesmos e no risco de
liquidez é monitorado o fluxo de caixa diário e com horizonte futuro.

v.

Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial
(hedge) e quais são esses objetivos:

A Companhia não opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial.

vi.

A estrutural organizacional de controle de gerenciamento de riscos:
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5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia não possui uma estrutura específica para controle e gerenciamento de riscos, sendo que tal
análise fica a cargo do Departamento Financeiro em conjunto com a Diretoria Administrativa e Financeira.

c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da
política adotada.

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos.
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5.3 - Descrição dos controles internos

a. Principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando
eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

A Companhia acredita na eficiência e na qualidade dos procedimentos de controles internos
adotados e detém uma estrutura organizacional com métodos e processos que visam preservar e
proteger seu patrimônio, garantir informações corretas e adequadas e também proporcionar
eficiência operacional.

A automatização e integração dos módulos e informações da Companhia são realizadas pelo
sistema ERP SAP, o qual garante segurança dos dados e processos, suportando confiabilidade na
elaboração das demonstrações financeiras e agilidade na tomada de decisões.

Desta

forma,

na

opinião

da

Administração,

as

demonstrações

contábeis

apresentam

adequadamente o resultado das operações e situação patrimonial e financeira, não apresentando
qualquer deficiência significativa.

b. Estruturas organizacionais envolvidas

A Companhia possui uma equipe de profissionais independentes que prestam serviços de auditoria
interna, distinta da empresa que presta o serviço de auditoria independente, que efetua
periodicamente procedimentos em determinadas áreas da empresa com o objetivo de avaliar e
aprimorar os controles internos, bem como classificar os pontos de auditoria e identificar os riscos,
levando em consideração os objetivos da Companhia.

O departamento de Controladoria da Companhia, organizacionalmente alocado dentro da estrutura
da diretoria administrativa financeira, também analisa os controles internos da Companhia. E ainda
os diretores e gerentes são responsáveis pelos processos em que atuam na gestão e no
funcionamento diário dos controles internos.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração, indicando o
cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.
A Administração da Companhia é responsável por estabelecer e supervisionar a devida adequação
dos controles internos, utilizando-se do sistema de informações gerenciais.
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5.3 - Descrição dos controles internos
A Companhia efetua periodicamente a supervisão de seus controles internos, caso seja identificada
alguma falha caberá ao Diretor Presidente e à Diretoria Executiva definir o tratamento a ser dado a
tal falha.

Os resultados de todos os trabalhos de auditoria interna são reportados por meio de relatório ao
Diretor Presidente. Para todas as deficiências apresentadas são solicitadas às áreas a elaboração
de um plano de ação.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado,
preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação
emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, através do Relatório de
Recomendações para o aprimoramento dos controles internos, nossos auditores independentes
avaliaram a qualidade e a adequação dos controles internos, incluindo os sistemas de
processamento eletrônico de dados e dos riscos inerentes. Nesta avaliação, foi identificada uma
deficiência significativa sobre os controles internos, procedimentos contábeis, fiscais e de
tecnologia da informação, conforme descrita a seguir:
1. Ausência de políticas contábeis e gerenciamento de riscos:
Observação: Verificamos que a Companhia não tem formalizadas e aprovadas as suas políticas
contábeis para a elaboração das demonstrações financeiras, bem como, a política de
gerenciamento de riscos.
Possível

Impacto:

Apresentação

inadequada

das

demonstrações

financeiras,

além

de

notificação dos órgãos reguladores.
Recomendação: Recomendamos que sejam formalizadas as políticas da Companhia.
Benefício da recomendação: Adequação das demonstrações financeiras com as normas de
contabilidade e aumentar o grau de transparência dos procedimentos junto aos órgãos
reguladores.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado
pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

O Relatório de Recomendações para o aprimoramento dos controles internos é avaliado pelos
administradores da Companhia, em que definem os planos de ações necessárias para a devida
implementação das recomendações do auditor independente.
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5.3 - Descrição dos controles internos
Referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, a administração da Companhia
informa que concorda com os itens levantados, entendendo que estes pontos são importantes e
necessitam revisão. Observando que, conforme descrito no item (d) acima, foi reportado pelos
auditores independentes somente um item com deficiência significativa, o qual já está tendo suas
devidas tratativas. Para tal deficiência, o plano de ação da administração para 2018 é: a
Companhia trabalhará na realização da formalização e aprovação em Conselho de Administração
da política das práticas já adotadas nos processos internos.

Destaca também que o restante dos itens apontados não são significativos e não apresentam
probabilidade ou magnitude em relação a distorções que possam surgir na elaboração das
demonstrações contábeis, e já possui um plano de ação para cada ponto indicado.
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5.4 - Programa de Integridade
a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção,
detecção e remediação de fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, identificando:

i.

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

Não aplicável, pois a Companhia não tem relações comerciais diretas com a administração pública.
Os relacionamentos com entidades publicas (Federal, Estadual, Municipal) são específicos as
questões tributárias, fiscais, ambientais, liberatórias, etc. conforme legislações vigentes aplicáveis a
qualquer empresa.

ii.

As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.

Não aplicável, pois a Companhia não tem relações comerciais diretas com a administração pública.
Os relacionamentos com entidades publicas (Federal, Estadual, Municipal) são específicos as
questões tributárias, fiscais, ambientais, liberatórias, etc. conforme legislações vigentes aplicáveis a
qualquer empresa.

iii.

Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado:

A Companhia tem formalizado o Código de Conduta o qual foi aprovado pelo Conselho de
Administração em 28/07/2016 conforme ata de RCA da mesma data. Ele abrange todos os
colaboradores da empresa assim como seus Diretores e Conselheiros.

O Código de Conduta está disponível no portal da Companhia com acesso a todos os
colaboradores e também para o publico em geral nos seu site www.stara.com.br e no site da CVM
www.cvm.com.br.

No momento de sua implantação todos os colaboradores e Diretoria foram treinados e assinaram
um termo de compromisso que fica arquivado no RH da Companhia. A partir desta data todos os
colaboradores admitidos também são treinados e assinam o termo, este procedimento passou a
ser parte do processo de integração de novos colaboradores.
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5.4 - Programa de Integridade
As pessoas regidas por este código serão novamente treinadas a cada 18 meses ou conforme
necessidade se houver mudanças significativas.

Em relação a sanções, consta no Código de Conduta que é dever dos Supervisores e Gerentes
orientar, informar e preparar suas equipes para adequada conduta dentro da organização. O
descumprimento de normas e regras contrariando orientações recebidas poderá acarretar medidas
disciplinares cabíveis, dentre elas:

• Orientação;
• Advertência verbal;
• Advertência por escrito;
• Suspensão;
• Demissão sem justa causa;
• Demissão por justa causa.
A medida disciplinar adotada deverá ser razoável e proporcional à falta cometida, sendo aplicada o
mais rapidamente possível. Permite-se um período maior de tempo para a aplicação de medidas
quando a falta requerer apuração dos fatos e das devidas responsabilidades. Faltas semelhantes
devem receber sanções semelhantes.

b. Se o emissor possui canal de denúncia:

A Companhia estruturou um Comitê de Ética que tem a missão de, dentre outras, administrar,
aplicar e fiscalizar o atendimento às diretrizes postas no presente Código de Conduta, analisando e
deliberando acerca de todas as ocorrências a este vinculadas.

É dever de todos os Colaboradores zelar e promover as práticas previstas neste Código de
Conduta. A empresa espera que as denúncias sejam feitas em caso de o denunciante ter fatos e
dados concretos, com o objetivo de proteger os Colaboradores e a empresa de condutas
inadequadas. Todos têm a comum obrigação de seguir os princípios éticos contidos neste Código.

A STARA, seguindo o mesmo princípio ético, se compromete a manter sigilo e desenvolver as
investigações de forma discreta, não expondo o denunciante, protegendo-o contra quaisquer tipos
de retaliações. As denúncias podem ser feitas através dos seguintes canais:

 e-mail: transparencia@stara.com.br
 Correio: A/C Comitê de Ética - Caixa Postal 53.
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5.4 - Programa de Integridade
As denúncias também poderão ser feitas diretamente para um integrante do Comitê de Ética ou da
Diretoria. A identificação não é obrigatória, o que garante anonimato e segurança para fazer sua
denúncia. Todas as informações referentes à conduta em questão serão de exclusivo acesso dos
componentes do comitê responsável.

Para investigação de cada denuncia a empresa elaborou um procedimento (sindicância) com
formulário padrão para servir como roteiro de apuração das denuncias conforme figura abaixo.

SINDICÂNCIA INTERNA PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE
EMPRESA: STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, (matriz ou filial) (CNPJ)
(endereço)

FUNCIONÁRIO: (Nome, CPF, nº do crachá de identificação)

1) DESCRIÇÃO DOS FATOS
(relato pormenorizado dos fatos, mencionando datas e demais detalhes que auxiliem
na investigação)
2) DEPOIMENTO PESSOAL DO FUNCIONÁRIO
(citar a versão do funcionário)
3) DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS
(citar a versão das testemunhas, se houver)
4) INVESTIGAÇÃO
(apuração dos fatos e das versões apresentadas, com vistas a conclusão da empresa)
5) CONCLUSÃO
(resultado do que foi investigado)
6) DISPOSIÇÕES FINAIS
(ações tomadas pela empresa em relação ao fato)
(DATA)
Participaram da Sindicância as pessoas abaixo nomeadas:
(indicar nomes e função, assinar)
___________________________
____________________________
____________________________
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5.4 - Programa de Integridade
O Comitê é formado por dois menbros do Conselho de Administração e dois membros do
departamento de RH (Gerente e Jurídico) e eventualmente havendo necessidade são convocados
Gerentes ou Supervisores para discutir sobre determinado assunto. Este Comitê se reune
periodicamente a cada 120 dias ou sempre que houver necessidades urgentes.

c. Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias
visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas
envolvidas.

Não aplicável conforme descrito no a. acima.

d. Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a
prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública,
identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Não aplicável conforme descrito no a. acima.
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5.5 - Alterações significativas

Não há alterações significativas nos principais riscos e expectativas de redução ou aumento na
exposição do emissor a esses riscos.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

09/12/1960

Forma de Constituição do Emissor

A Companhia foi constituída no ano de 1960 sob a forma de empresa limitada,
vindo posteriormente a ter sua forma jurídica transformada em sociedade
anônima de capital fechado em 1982.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

18/09/2017
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6.3 - Breve histórico
O planejamento e atuação agressiva no mercado são as ferramentas da Stara que resultam nas máquinas
agrícolas com tecnologia de ponta e conquista de novos segmentos no mercado.

Com forte vocação tecnológica, comprovada pelo portfólio de produtos inovadores que são lançados, a
Stara apresenta-se como uma empresa dinâmica que se antecipa às necessidades dos produtores rurais,
gerando tecnologia voltada para o aumento da produtividade e do lucro na atividade.

A Stara atua em todo o território nacional e está presente nos cinco continentes, exportando para mais de
35 países. Além de investimentos no parque fabril que visam qualidade e agilidade na produção, a Stara
investe nas pessoas, disponibilizando treinamentos e oportunidades de crescimento aos seus
colaboradores.

A Stara acredita que são as pessoas que fazem a diferença, e que tornam possível uma história de
crescimento e sucesso, como a sua própria história, que começou em 29 de agosto de 1960.
1953 – Johannes Bernardus Stapelbroek instala-se em Não-Me-Toque/RS e junto a Gerrit Jan Rauwers,
fundam uma ferraria. A empresa Stapelbroek, Rauwers & Cia Ltda. tinha como principal atividade a
montagem e a manutenção de máquinas e implementos agrícolas importados da Europa que começavam
a chegar na região. A necessidade de adaptação dos produtos às características da região, solo e culturas
impulsionou a fabricação de novos implementos.
1960 – A agricultura fez prosperar os negócios e a sociedade foi desfeita por acordo, fazendo surgir a
Stapelbroek & Cia Ltda. Johannes Bernardus Stapelbroek e os filhos Johannes e Harrie começaram a
fabricar máquinas agrícolas, lançando no mercado a primeira capinadeira do Brasil com rodas, braços
flutuantes e dirigível. Era o início da tradição da Stara em criar soluções para os agricultores.
1978 – Visando a expansão do mercado, mudanças estruturais foram implementadas para o crescimento
da empresa. Ocorreu a inauguração da nova área industrial, que ainda são utilizadas pelas atuais
instalações da Stara.
1982 – As dificuldades financeiras acarretaram a abertura de capital, através da transformação em S/A,
trazendo novos sócios, novas ideias e capital. O principal deles foi Franciscus Johannes Stapelbroek, o
"Seu Chico", que foi o maior colaborador e apoiador da Stara. Esta fase marcou o ingresso da nova
geração na direção da empresa, com modernidade administrativa e manutenção dos ideais dos
fundadores.
1999 – A Stara dá mais um passo decisivo e transformador em sua trajetória, através da joint venture com
a Amazone Werke, da Alemanha.
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6.3 - Breve histórico

2000 - Criado o primeiro projeto de agricultura de precisão a nível comercial, denominado Aquarius, o qual
até hoje atua em pesquisa de máquinas agrícolas que viabilizem a agricultura de precisão, possuindo o
maior banco de dados do mundo.
2001 – Selada a aliança comercial com a Sfil Industrial Agrícola Fortaleza Ltda, que atuava no mercado
regional de plantadoras e semeadoras, fazendo surgir a marca Stara Sfil.

2006 - Mudanças significativas na raiz societária da Stara conferiram à filha de Franciscus Stapelbroek,
Susana Stapelbroek Trennepohl, ao seu genro Gilson Trennepohl e aos seus netos Fernando, Átila e
Nicole o controle acionário da empresa, sedimentando o ingresso da terceira e quarta geração. Desfez-se
a parceria com a Sfil e a marca voltou a ser Stara. Em negociação com os acionistas da Alemanha, a
fábrica de pulverizadores passou a ter o comando acionário da Stara. Desta forma, a empresa teve
ampliada sua matriz industrial, o que contribuiu significativamente para o crescimento do portfólio de
produtos, fortalecendo a marca e oportunizando uma maior participação no mercado nacional e
internacional.

2008 - A Stara entra no mercado de plantio, tornando-se a indústria com a mais completa linha de
máquinas agrícolas do Brasil.

2009 - Inspirada em sua filosofia de evolução, a família Stapelbroek Trennepohl, que detém 99,64% das
ações da Stara, realizou investimentos estratégicos que lhe garantiram maior participação de mercado e
crescimento sustentável. Introduziu mais produtos à sua linha, os pulverizadores autopropelidos
Gladiadores, que juntamente com o pacote tecnológico passaram a ser os únicos pulverizadores
autopropelidos do Brasil equipados direto de fábrica com o pacote de tecnologia. Conquista Certificação
ISO 9001 VERSÃO 2008.
2010 – A Stara chega aos 50 anos, com o orgulho de ser uma empresa familiar com uma administração
voltada para princípios como a transparência, compartilhamento dos resultados, crescimento sustentável,
confiança e comprometimento. Uma empresa com gestão profissional e responsável, fundamentada em
planejamento e estratégias que mantém a solidez da marca, tornando-a mais presente no cenário mundial.
Ocorre a inauguração da nova unidade de Fundição em Carazinho – RS, as peças e componentes lá
produzidos também são usinados e pintados, ficando prontos para abastecer diretamente as linhas de
produção e montagem da unidade principal. A Stara dá um grande passo com o lançamento do primeiro e
único autopropelido com barras centrais do mundo, o Imperador 3100.
2012 – Com o intuito de valorizar o colaborador, seus parceiros e satisfazer seus clientes, a Stara investiu
em novos projetos. Aumentou seu espaço fabril e investiu pesado em projetos que aproximam o
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6.3 - Breve histórico
colaborador da empresa, resultando em satisfação e qualidade no trabalho. Surge o Projeto "Olhar de
Tigre", que tem como objetivo atrair, descobrir e reter os talentos na empresa.
2013 – Evoluindo constantemente, no ano em que completou 53 anos, a Stara entra para a história do
agronegócio brasileiro: lança o ST MAX e torna-se a primeira indústria de máquinas agrícolas brasileiras a
incorporar tratores em sua linha de produtos, oferecendo ao mercado o pacote completo com máquinas
agrícolas e tratores com tecnologia de ponta. Surge, também, o “Projeto Íris”, propondo uma revisão dos
processos existentes na empresa em busca da excelência produtiva e satisfação total dos clientes, além
de ter iniciado os trabalhos para implantação de um sistema integrado de ERP e a definição pelo sistema
SAP. Foi feita uma parceria de trabalho com a Indústria Metalúrgica Inovação Ltda. de Santa Rosa para
fornecimento de componentes específicos para as linhas de montagem, sendo que logo após ela passou a
ser uma coligada da Stara.
2014 – Inauguração da nova sede administrativa e o refeitório, com capacidade para 2.500 refeições/dia.
Início da construção da nova área de montagem para tratores e autopropelidos. Seguindo o lema de
evolução constante, são introduzidos novos produtos na sua linha visando atender os anseios dos clientes
e aumentar sua participação de mercado.
2015 – É concluída a primeira fase do sistema integrado da SAP e a partir de janeiro a Stara passa a
utilizar o mesmo em suas atividades diárias envolvendo as áreas Administrativa, Financeira, Comercial e
Industrial. Visando a ampliação dos negócios, em abril desse ano a Stara admitiu em seu quadro de
acionistas o BNDESPAR, mediante aquisição de 10% do capital social da Companhia, firmando o
compromisso de desenvolver a empresa mediante abertura de seu capital e listagem na Bolsa de Valores.
2016 – É concluída a segunda fase do sistema integrado da SAP com a introdução das áreas de RH, Meio
Ambiente e Segurança do Trabalho, assim toda a empresa passa a estar integrada em um único sistema.
A Indústria Metalúrgica Inovação Ltda. de Santa Rosa passa a ser uma controlada da Stara. Hoje, a Stara
conta com um parque fabril de 118.700 m2 de área construída e uma área total de 1.396.400 m2 preparada
para futuras ampliações. O início deste ano também foi marcado pelo lançamento de novos e modernos
equipamentos como autopropelidos, distribuidores e plantadoras.
2017 – Seguindo a tradição, no início deste ano são lançados novos produtos e modernizados outros já
existentes na linha atual buscando assim se manter na vanguarda do negocio.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
Até a data deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência fundado em valor
relevante ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

A Stara S.A. – Indústria de Implementos Agrícolas é uma Companhia atuante na fabricação de
implementos agrícolas com tecnologia de ponta, fundada em 1960, voltada para o atendimento das
necessidades dos produtores rurais de forma a proporcionar maior qualidade e tecnologia ao setor
agrícola.

Atualmente, a Companhia possui a sua matriz localizada em Não-Me-Toque/RS, numa área de 1.321.400
m² dos quais 110.600 m² correspondem à área construída. Na filial situada em Carazinho/RS, numa área
de 75.000 m², dos quais 8.100 m² correspondem à área construída, são realizados os processos de
fundição.

A fim de manter a posição de destaque e liderança conquistada, a Companhia atua constantemente na
expansão de sua marca nos mercados nacional e internacional, sempre atenta a novas tendências de
mercado, visando superar as expectativas de clientes, funcionários e fornecedores.

Uma das principais vantagens competitivas da empresa é a constante busca pela excelência e otimização
dos processos de produção, os quais impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados e dos
produtos oferecidos, sendo que ambos, também, fazem parte de setores onde a empresa visa se
diferenciar competitivamente. Para tanto, em 2013 foi implementado o Projeto Íris, que visa propor uma
revisão dos processos existentes na empresa em busca de excelência produtiva e satisfação total dos
clientes.

Para otimizar ainda mais a produção e ter menos dependência de terceiros, a Stara montou em 2010 uma
unidade de fundição para abastecer diretamente as suas linhas de produção, nesta unidade também
funcionam áreas de usinagem e pintura garantindo assim que as peças cheguem prontas para ser
montadas.

Da mesma forma, para conseguir agilidade e qualidade em componentes que antes eram adquiridos de
terceiros em 2013 foi feito uma associação com a Indústria metalúrgica Inovação para fornecimento de
conjuntos soldados e pintados. Inicialmente a Companhia adquiriu 70% do capital social e em 2016
aumentou está participação em 18,95%, totalizando 88,95% de participação.

Estes dois processos trazem para a empresa a segurança na execução dos planejamentos de produção, a
redução de custos e o maior controle da qualidade dos componentes utilizados nas montagens dos
produtos finais.

PÁGINA: 71 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

Não aplicável à Companhia, pois não se trata de sociedade anônima privada de capital aberto.
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
a. Produtos e serviços comercializados

A Stara possui a maior e mais completa linha de máquinas e implementos agrícolas do país, os principais
produtos comercializados estão agrupados por famílias/linhas para facilitar as análises:

Agricultura de Precisão – Controladores

Carretas agrícolas
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
Distribuidores de sementes e fertilizantes

Niveladores de solo

Plaina agrícola dianteira
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
Plataforma de milho

Pulverizadores

Subsoladores

Plantadoras e semeadoras
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
Escarificadores

Tratores

Embolsadora / Extratora

De forma geral estas são as grandes famílias de produtos produzidos e comercializados pela Stara, porém
em função da atualização constante de sua linha de produtos, recomendamos visitar o site da companhia
a fim de obter as informações sempre atualizadas: www.stara.com.br
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
A capacidade de produção anual da Companhia, por linha de produtos realizada em 2017 foi de:
Capacidade Produtiva Anual 2017

Linhas de Produtos

Matriz

Filial Carazinho

TOTAL

Unid.

Agricultura de Precisão

3500

0

3500

un.

Carretas Agrícolas

510

0

510

un.

Distribuidores de Sementes e Fertilizantes

1310

0

1310

un.

Niveladores de Solo

300

0

300

un.

Plaina Agrícola Dianteira

420

0

420

un.

Plataforma de Milho

460

0

460

un.

Pulverizadores

410

0

410

un.

Subsoladores

90

0

90

un.

Plantadoras e Semeadoras

690

0

690

un.

Escarificadores

550

0

550

un.

Tratores

110

0

110

un.

Embolsadora / Extratora

80

0

80

un.

Fundidos

0

6800

6800

Ton.

Total

8430

A capacidade produtiva estimada para 2018 será de:

Linhas de Produtos

Capacidade Produtiva Anual 2018
Matriz

Filial Carazinho

TOTAL

Unid.

Agricultura de Precisão

4300

0

4300

un.

Carretas Agrícolas

650

0

600

un.

Distribuidores de Sementes e Fertilizantes

1600

0

1500

un.

Niveladores de Solo

300

0

270

un.

Plaina Agrícola Dianteira

500

0

450

un.

Plataforma de Milho

600

0

550

un.

Pulverizadores

450

0

400

un.

Subsoladores

90

0

80

un.

Plantadoras e Semeadoras

850

0

800

un.

Escarificadores

500

0

550

un.

Tratores

150

0

100

un.

Embolsadora / Extratora

80

0

60

un.

Fundidos

0

7300

0

Ton.

Total

10070
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
b. Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor:
Utilizando o mesmo critério de divisão das principais famílias/linhas de produtos está demonstrada nas
tabelas e gráficos a seguir a receita de cada uma nos mercados interno e externo e a sua participação
individual na receita total.

ANO
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

MI
1.945
6.895
26.679
37.592
44.593
50.492
52.410
55.260
57.777
42.628
35.418
15.549
427.238

2015
ME
13
3.373
3.775
2.830
2.232
4.829
2.555
3.478
3.695
8.483
6.814
42.077

MI
2.046
34.380
80.592
4.307
11.202
25.962
115.389
2.108
61.433
25.132
13.415
4.685
46.587
427.238

2015
ME
2.336
4.379
943
165
1.756
16.581
754
3.748
1.260
1.696
180
8.279
42.077

TOTAL
1.945
6.909
30.052
41.367
47.423
52.724
57.239
57.816
61.255
46.323
43.900
22.363
469.315

MI
15.912
33.521
37.926
36.978
45.141
48.509
45.751
55.379
60.664
54.602
41.712
26.108
502.203

2016
ME
1.246
2.640
3.261
5.409
4.871
4.914
4.860
7.038
3.275
7.250
8.899
6.665
60.328

MI
2.604
31.455
140.484
3.889
7.543
40.918
100.825
1.654
88.476
30.959
7.310
3.032
43.052
502.201

2016
ME
214
3.305
6.716
690
209
1.707
27.733
1.144
7.773
1.202
3.235
60
6.342
60.330

TOTAL
MI
17.159 15.293
36.161 44.321
41.186 56.990
42.387 44.606
50.012 50.592
53.423 60.723
50.611 61.959
62.417 68.958
63.939 81.519
61.852 63.680
50.611 38.468
32.773 34.798
562.531 621.907

2017
ME
3.426
8.161
5.868
3.835
4.237
3.819
7.532
4.902
4.895
8.596
10.302
3.888
69.461

TOTAL
18.719
52.482
62.858
48.441
54.829
64.542
69.491
73.860
86.414
72.276
48.770
38.686
691.368

TOTAL
MI
2.818
2.071
34.760 44.567
147.200 80.265
4.579
3.498
7.752
8.961
42.625 34.644
128.558 204.486
2.798
1.663
96.249 126.495
32.161 23.573
10.545 15.692
3.092
2.837
49.394 73.155
562.531 621.907

2017
ME
10
3.550
5.115
729
564
2.033
29.218
779
9.041
1.783
1.658
82
14.899
69.461

TOTAL
2.081
48.117
85.380
4.227
9.525
36.677
233.704
2.442
135.536
25.356
17.350
2.919
88.054
691.368

ANO
Linha de Produtos
Agricultura de Precisão
Carretas Agrícolas
Distribuid. de semen. e fertiliz.
Niveladores de solo
Plaina agricola dianteira
Plataforma de Milho
Pulverizadores
Subsoladores
Plantadoras e Semeadoras
Escarificadores
Tratores
Extratora / Embolsadora
Peças e Outros
Total

TOTAL
2.046
36.716
84.972
5.250
11.367
27.718
131.970
2.862
65.181
26.392
15.111
4.865
54.866
469.315
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Linha de Produtos
2015
Agri. Precisão
2.046
Carr. Agrícolas
36.716
Distribuidores
84.972
Nivelad. de solo
5.250
Plaina agricola diant.
11.367
Plataforma de Milho
27.718
Pulverizadores
131.970
Subsoladores
2.862
Plantadoras e Semeadoras 65.181
Escarificadores
26.392
Tratores
15.111
Extratora / Embolsadora 4.865
Peças e Outros
54.866
Total
469.315

(%)
0,44%
7,82%
18,11%
1,12%
2,42%
5,91%
28,12%
0,61%
13,89%
5,62%
3,22%
1,04%
11,69%

2016
2.818
34.760
147.200
4.579
7.752
42.625
128.558
2.798
96.249
32.161
10.545
3.092
49.394
562.531

(%)
0,50%
6,18%
26,17%
0,81%
1,38%
7,58%
22,85%
0,50%
17,11%
5,72%
1,87%
0,55%
8,78%

2017
2.081
48.117
85.380
4.227
9.525
36.677
233.704
2.442
135.536
25.356
17.350
2.919
88.054
691.368

(%)
0,30%
6,96%
12,35%
0,61%
1,38%
5,30%
33,80%
0,35%
19,60%
3,67%
2,51%
0,42%
12,74%
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Nos períodos apresentados 2015, 2016, 2017 as linhas mais significativas na receita da empresa são as
de distribuição, plataformas de milho, pulverização e plantio, estas mesmas serão utilizadas
posteriormente para análise da participação de mercado.
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c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do emissor

A Companhia não realiza um controle específico com relação ao lucro/prejuízo por segmento em sua
contabilidade, esta prática está em face de estudo e teste e pretende-se implementar nos próximos
exercícios sociais.
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a. Características do processo de produção:

A produção na Stara é baseada em lotes pré-definidos conforme demanda, utiliza para tanto os conceitos
de demanda agregada (MRP II) e produção enxuta (STP), assim como outros métodos e ferramentas de
gestão conceituadas pelas melhores práticas de mercado. O layout básico utilizado é por processos
(especialidade) permitindo assim a preservação e otimização dos recursos (máquinas e mão de obra),
visando eficiência e redução de custos.
Todas as operações são executadas seguindo os roteiros de produção e montagem definidos pela Eng. de
Fábrica, estas operações seguem os procedimentos de trabalho definidos em instruções específicas para
cada tipo de processo conforme determinado pela norma ISO 9001 (versão 2008), as operações são:
Corte: é o início do processo de produção, corta chapas e/ou barras de aço através de processos de
laser, plasma, guilhotinas e serras, estas etapas são realizadas com máquinas automatizadas de última
geração.
Conformação: beneficia as peças cortadas nos setores anteriormente descritos assim como peças e
fundidos vindos da filial ou de fornecedores externos, os processos utilizados são de dobra, prensagem e
usinagem (tornos e centros), também neste setor são utilizadas máquinas de alta tecnologia.
Solda: após as peças serem conformadas, as mesmas são agrupadas nos conjuntos através dos
processos de soldagem que ocorrem de forma manual e robotizada, cada conjunto soldado possui um
dispositivo específico que garante qualidade e produtividade.
Pintura: após soldados, todos os conjuntos passam por um processo de jateamento automático com
granalhas de aço para eliminar todas as impurezas dos materiais, logo a seguir é aplicada uma camada de
primer rico em zinco o que proporciona uma maior durabilidade aos equipamentos, em seguida é aplicada
a camada de tinta nas cores definidas, todos os processos de pintura são automatizados e feitos pelo
sistema eletrostático com tintas em pó que garantem uma maior resistência química e física aos agentes
externos e também garantem menor contaminação do meio ambiente.
Montagem e Expedição: as montagens dos equipamentos estão divididas por linhas de produtos, cada
linha conta com uma equipe própria para garantir a qualidade do produto final, o processo ocorre por
etapas onde em cada estação são realizadas tarefas específicas seguindo os princípios da filosofia Lean
(Produção Enxuta) mantendo apenas o estoque necessário para a execução das montagens assim como
os dispositivos e ferramentas adequadas, no final de cada linha são feitos testes finais dinâmicos e listas
de verificação para checar e garantir o bom funcionamento do produto quando da chegada ao cliente final.
Em todas as etapas do processo são realizadas auditorias aleatórias com o intuito de verificar se os
processos estão acontecendo como foram definidos pelas engenharias, isto é realizado pelo
Departamento de Controle de Qualidade.
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b. Características do processo de distribuição:
Canais de Comercialização

Para comercializar os seus produtos a Stara utiliza-se dos canais de vendas apresentados abaixo em
ordem de relevância:
Rede de Concessionárias: são empresas que representam exclusivamente a marca Stara em região
definida e com direitos e obrigações de ambas as partes estabelecidos em contrato de concessão
baseado na Lei 6.279/79 (conhecida como “Lei Ferrari”). Atualmente a Stara conta com 84 lojas
certificadas com a concessão, sendo:
a) 59 matrizes: lojas completas com comercialização de máquinas, peças e serviços, e com
padronização de layout. Tem a concessão de vendas para determinada região através de
contrato. Do total de matrizes, quatro se localizam no exterior sendo duas no Paraguai, uma no
Uruguai e outra na Bolívia.
b) 13 filiais: lojas completas com comercialização de máquinas, peças e serviços, e com
padronização de layout. É caracterizada por atender uma microrregião localizada dentro de
uma região maior concedida para a concessionária matriz.
c) 12 pontos de vendas: é apenas um ponto de comercialização que atende a uma microrregião,
localizada dentro de uma região maior concedida para a concessionária matriz.
As concessionárias Stara têm uma série de obrigações pré-definidas através de contrato e do Manual das
Concessionárias, que devem ser cumpridas ao longo do ano. No final de cada ano corrente todas as
concessionárias são avaliadas por uma auditoria independente que irá averiguar se as exigências estão
sendo cumpridas. Na auditoria seis macro áreas são avaliadas, sendo elas Recursos Humanos, Financeira
e Administrativo, Vendas, Marketing, Peças e Pós-vendas, no total 47 itens são verificados. Cada item
recebe uma pontuação que irá classificar a concessionária como bronze, prata, ouro e diamante. Cada
classificação resulta em uma premiação que varia de 0,5 a 2,5% do faturamento da concessionária junto a
fábrica. Esse valor pode ser retirado em produtos da indústria ou abatido de débitos no ano subsequente.
Revendas Exclusivas: são pontos de vendas que também representam exclusivamente a marca Stara,
porém a exclusividade não é regida contratualmente devido ao fato de a empresa ainda não ter todos os
pré-requisitos para se tornar uma concessionária. A grande maioria dessas revendas estão se adequando
para atingir os requisitos básicos e se tornar uma concessionária. Atualmente a Stara conta com 33
revendas exclusivas.
Revendas: são pontos de venda que comercializam a marca Stara, porém sem exclusividade, vendendo
num mesmo local produtos e serviços de outras marcas de máquinas e implementos agrícolas. Este canal
de venda somente é utilizado no mercado externo. Com a construção de uma relação comercial mais
sólida entre a Stara e a revenda pode existir a possibilidade de concessão, assim como se concretizou em
outros países como Paraguai, Uruguai e Bolívia.
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Venda Direta Consumidor Final: em 2011, quando a Stara iniciou a construção de uma Rede de
Concessionárias, também iniciou a migração do faturamento direto para o indireto. Passados esses anos,
aproximadamente 75% do faturamento acontece da Stara para a concessionária ou revenda exclusiva,
porém em alguns casos ainda é praticado o faturamento direto para clientes finais. Neste caso o
distribuidor negocia com o cliente as condições para compra das máquinas e implementos, e repassa para
a Stara sob forma de uma encomenda. Em sequência a Stara fatura diretamente para o cliente final, sendo
destinado a concessionária/revenda exclusiva um determinado percentual sobre o preço líquido, ou seja,
uma comissão da venda efetuada. A tendência é que o faturamento direto reduza ainda mais ao decorrer
dos anos.
Venda Direta Grandes Grupos: visando conquistar maior participação neste importante mercado, a Stara
instituiu a possibilidade de venda direta para “Grandes Grupos”, definidos por ser empresa ou produtor
rural com mais de 50.000 hectares. A negociação pode acontecer com a concessionária ou revenda
exclusiva que atende a cidade onde o Grande Grupo está localizado ou, direto com o um representante
comercial da Stara, porém o faturamento será direto da Stara para o Grande Grupo, tendo um percentual
pago como comissão para a concessionária ou revenda exclusiva que efetivar a venda.
Além de ter uma estrutura exclusiva dedicada a vendas a Stara conta uma estrutura auxiliar que
desenvolve ações que contribuem diretamente nas vendas, são elas:
Departamento de Peças: a Stara conta com um centro de distribuição de peças dentro do seu parque
fabril, uma estrutura independente com autonomia para comprar, solicitar itens na produção, controlar
estoque e enviar os pedidos de peças de reposição. Os envios acontecem em até 48 horas em casos de
urgência, gerando a credibilidade e confiança de um atendimento rápido quando o cliente necessita. Outra
modalidade importante é a Compra de Peças Programada que facilita a aquisição de peças pelas
concessionárias e revendas contribuindo para a manutenção dos estoques no ponto de venda e melhor
gestão dos estoques da indústria.
Centro de Treinamento: para capacitar e atualizar os técnicos de concessionárias e revendas do Brasil e
exterior a Stara conta com um centro de treinamento que promove constante aperfeiçoamento de equipes
tornando-os aptos a atender as demandas dos clientes finais, sejam de pós-venda, consertos ou manuseio
dos equipamentos. Para realizar os treinamentos a Stara conta com duas modalidades, o treinamento
presencial que acontece nas instalações da Stara ou, na concessionária quando é ministrado por um
instrutor da indústria. A outra modalidade de treinamento é EAD, são módulos de treinamento a distância
realizados via portal.
Departamento de Rede: possui uma equipe dedicada a dar suporte a rede de concessionárias,
contribuindo para que a sejam cumpridos os requisitos do contrato e Manual das Concessionárias e
consequentemente melhorem sua performance em vendas. O Departamento de Rede também é
responsável por disponibilizar ferramentas para que as concessionárias Stara evoluam na forma de gerir
seus pontos de vendas. Atualmente uma importante parceria com a Fundação Dom Cabral vem auxiliando
nesse objetivo, os proprietários e gestores das concessionárias estão recebendo treinamento focado na
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gestão e estratégia para o seu negócio. A duração é de seis meses e no final terá como resultado o
Planejamento Estratégico de cada concessionária participante.
Marketing: responsável por gerar ações como propaganda, materiais de suporte, eventos, feiras,
demonstrações e pesquisas que dão suporte e contribuem para a promoção da marca Stara e seus pontos
de vendas agregando valor para o consumidor final. Outra importante função deste departamento é o
Trade Marketing que contribuiu para a padronização de layouts e ações em todos os pontos de vendas da
marca Stara.
Pós-vendas: além dos técnicos que cada concessionária ou revenda exclusiva possui para atender a
demanda de sua região de atuação a Stara conta com uma equipe de 22 técnicos que prestam suporte as
concessionárias para casos com complexidade maior de atendimento, sendo dezessete que atuam no
mercado interno e cinco no mercado externo. Quando a Stara iniciou o processo de concessão os pontos
de vendas tinham grande dependência dos técnicos da indústria. Para mudar esse cenário a Stara investe
forte em capacitação dos técnicos das concessionárias e também em uma política de remuneração, a qual
consiste no pagamento para a concessionária quando a mesma executa serviços de pós-venda como
entregas técnicas, revisões periódicas, garantias e eventuais reparos solicitados pela indústria.
Estrutura de Vendas

c. Características dos mercados de atuação
Mercado Interno

A Stara está presente em todo o território nacional comercializando seus produtos e serviços através de
118 pontos de vendas distribuídos conforme figura abaixo. Para prestar suporte aos pontos de venda a
Stara conta estrutura comercial que está representada no organograma abaixo. A Stara possui um diretor
comercial que é responsável pelo mercado interno e externo. No mercado interno conta com 3 gerente
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regionais, estes são responsáveis pelos representantes comerciais da Stara, os quais atuam em regiões
definidas auxiliando diretamente no ponto de vendas com o planejamento e execução de estratégias e,
colaborando com o fomento de vendas. Atualmente a Stara conta com 32 representantes comerciais no
Brasil e 5 no exterior.

O processo de comercialização no mercado interno inicia no ponto de venda, onde o consumidor final
realiza uma compra. Algumas vezes o ponto de venda possui o produto em estoque e fatura para o cliente
final. Eventualmente o ponto de venda não possui produto em estoque, então ele faz uma encomenda
para a fábrica. A qual será confirmada mediante capacidade de crédito deste ponto de venda quando o
faturamento for indireto, ou capacidade de crédito do cliente final quando for faturamento direto.
No mercado interno grande parte das vendas são realizada através de financiamentos bancários, neste
caso, quando em faturamento direto, é aguardada a liberação de PAC da instituição financeira para que o
produto seja faturado. A Stara possui uma grande fortaleza, a Financeira Stara, uma instituição que
promove o financiamento exclusivo de produtos da marca, tornando esse processo mais confiável e ágil,
além de ser uma ferramenta que auxilia na decisão de compra e na fidelização dos clientes.
No mercado interno o modal de transporte é basicamente rodoviário. A Stara conta com uma frota de 125
caminhões para realizar a entrega dos seus produtos no ponto de venda, sendo 13 caminhões próprios
dedicados ao transporte de máquinas autopropelidas e 112 caminhões terceirizados que transportam os
produtos da marca com exclusividade.
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A Stara lançou em janeiro de 2018 o seu consórcio. O consórcio Stara viabiliza a aquisição de toda linha
de produtos Stara de forma planejada, com as vantagens que o sistema de Consórcios disponibiliza, como
a compra parcelada, sem acréscimo de juros e planos que variam de 60 a 100 meses.
Para cada faixa de crédito serão estabelecidos grupos, nos quais os valores serão disponibilizados em
sorteios ou por meio de lance. O Consórcio Stara pode ser contratado nas concessionárias e revendas
Stara em todo o território nacional. A Embracon, empresa com 29 anos de atuação no mercado, é a
administradora do consórcio Stara.

Mercado Externo

A Stara comercializa seus produtos em vários países do mundo. Atualmente a empresa conta com três
concessionárias no exterior, sendo duas no Paraguai e outra na Bolívia. Também tem sua marca
representada por várias revendas em diversos países da América do Sul, América Central, África e Leste
Europeu. Para atender o mercado externo, além do diretor comercial que também atende o mercado
interno, conta com um gerente dedicado somente a exportação, três representantes comerciais que
atendem a América do Sul e Central, um dedicado ao continente Africano e outro ao Leste Europeu.

Os representantes comercias realizam frequentes visitas as revendas da sua região, na exportação
geralmente as vendas são feitas com frequência menor, porém em grandes lotes. A comercialização pode
ser realizada através de 3 maneiras:
1. Venda sem cobertura de crédito: para concessionárias que a Stara tem um longo relacionamento e
um ótimo histórico de pagamento no prazo.
2. Venda com seguro de crédito: a Stara contrata uma seguradora de crédito que mediante análise de
balanço e documentos contábeis do importador irá conceder um seguro de crédito para a operação, o
qual cobre no máximo 85% da venda. A Stara é responsável pelas despesas de contratação desta
seguradora.
3. Venda com carta de crédito: é a modalidade mais segura. Acontece quando o importador solicita
carta de crédito de uma instituição financeira com a qual ele se relaciona. Esta instituição avaliza a
sua compra, ou seja, caso o importador não cumpra com o pagamento, a instituição quita a pendência
perante a Stara.

As modalidades de transporte são variadas, dependendo do país é utilizada o modal rodoviário ou
marítimo, muitas vezes sendo completado pelo transporte ferroviário no país destino, como o caso da
Rússia. Para o envio de peças ou componentes é frequente o uso do modal aéreo.
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Nestes mercados (interno, externo) os principais clientes da Stara nos períodos apresentados estão
detalhados a seguir nas tabelas e gráficos respectivos, pode-se observar que a empresa não tem
dependência significativa de poucos clientes na sua carteira.

PRINCIPAIS CLIENTES 2017
AGRITAMA C. MAQS. IMPL. AGRIC. LTDA
AGRITERRA MAQS. IMPL. AGRI. LTDA ME
MPM MAQS. IMPL. AGRIC. LTDA
3 A MAQS. E TRANSPORTES LTDA
INTEGRACAO AGRI. MAQ. IMPL. LTDA ME
PRO CAMPO COM. DE MAQ. EQUIP. LTDA
QUERENCIA MAQS. COM. E REPR. LTDA
TRATORMAX COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA
DINAMICA MAQS. AGRIC. LTDA
WASZAK E CIA LTDA
DIVERSOS
TOTAL

Cidade / UF
Sorriso / MT
Dourados / MS
Primavera do Leste / MT
Dourados / MS
Balsas / MA
Rondonópolis / MT
Rio Verde / GO
Sinop / MT
Campo Novo do Parecis / MT
Campo Mourão / PR

Valor
26.934
24.828
22.730
22.562
19.446
19.025
18.514
15.889
15.727
14.884
490.830
691.368

(%)
3,90%
3,59%
3,29%
3,26%
2,81%
2,75%
2,68%
2,30%
2,27%
2,15%
70,99%
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PRINCIPAIS CLIENTES 2016
AGRITAMA C. MAQS. IMPL. AGRIC.
3 A MAQS. E TRANSPORTES LTDA
AGRITERRA MAQS. IMPL. AGRI. LT
TECNOMAAC TECNOLOGIA SER. COM.
FUTURA MAQS. IMPL. AGRIC. LTDA
ROLATREK IMPLEMENTOS AGRICOLAS
PRO CAMPO COM. DE MAQ. EQUIP.
MINASOJA COM. E REPRES. LTDA-E
CAMPOESTE-MAQS. BAHIA LTDA
TRATORMAX COM. DE MAQ. AGRIC.
DIVERSOS
TOTAL

Cidade / UF
Sorriso / MT
Dourados / MS
Lucas do Rio Verde / MT
Maracajú / MS
Patos de Minas / MG
Castro / PR
Rondonópolis / MT
Uberaba / MG
Luís Eduardo Magalhães / BA
Sinop / MT

Valor
24.049
17.526
16.276
13.558
11.744
9.466
9.323
9.254
9.202
8.972
433.160
562.531

(%)
4,28%
3,12%
2,89%
2,41%
2,09%
1,68%
1,66%
1,65%
1,64%
1,59%
77,00%
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PRINCIPAIS CLIENTES 2015
AGRITAMA C. MAQS. IMPL. AGRIC. LTDA
TECNOMAAC TECNOLOGIA SER. COM. LTDA
3 A MAQS. E TRANSPORTES LTDA
AGRITERRA MAQS. IMPL. AGRI. LTDA ME
UNIMAQUINA S.R.L.
CAMPOESTE-MAQS. BAHIA LTDA
TRATORMAX COM. DE MAQ. AGRIC. LTDA
MARANGATU MAQUINARIAS AGRICOLAS S/A
PLANTIAGRO COML. AGRIC. LTDA.
ROLATREK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
DIVERSOS
TOTAL

i.

Cidade / UF
Sorriso / MT
Maracajú / MT
Dourados / MS
Lucas do Rio Verde / MT
Bolívia
Luís Eduardo Magalhães / BA
Sinop / MT
Paraguai
Carazinho / RS
Castro /PR

Valor
19.049
16.450
16.328
12.892
10.569
8.554
8.145
6.874
6.559
6.519
357.377
469.315

(%)
4,06%
3,51%
3,48%
2,75%
2,25%
1,82%
1,74%
1,46%
1,40%
1,39%
76,15%

Participação em cada um dos mercados:

Conforme mostram as tabelas e gráficos a seguir, a distribuição de vendas da empresa está concentrada
no mercado interno, nos períodos apresentados a relação se manteve de 89% a 91% para o mercado
interno e de 9% a 11% para o mercado externo.
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ANO
Mês

MI
1.945
6.895
26.679
37.592
44.593
50.492
52.410
55.260
57.777
42.628
35.418
15.549
427.238

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total

2015
ME
13
3.373
3.775
2.830
2.232
4.829
2.555
3.478
3.695
8.483
6.814
42.077

TOTAL
1.945
6.909
30.052
41.367
47.423
52.724
57.239
57.816
61.255
46.323
43.900
22.363
469.315

2015
MI
100,00%
99,81%
88,78%
90,87%
94,03%
95,77%
91,56%
95,58%
94,32%
92,02%
80,68%
69,53%
91,03%

MI
15.912
33.521
37.926
36.978
45.141
48.509
45.751
55.379
60.664
54.602
41.712
26.108
502.203

2016
ME
1.246
2.640
3.261
5.409
4.871
4.914
4.860
7.038
3.275
7.250
8.899
6.665
60.328

TOTAL
17.159
36.161
41.186
42.387
50.012
53.423
50.611
62.417
63.939
61.852
50.611
32.773
562.531

2016
ME
0,00%
0,19%
11,22%
9,13%
5,97%
4,23%
8,44%
4,42%
5,68%
7,98%
19,32%
30,47%
8,97%

MI
92,74%
92,70%
92,08%
87,24%
90,26%
90,80%
90,40%
88,72%
94,88%
88,28%
82,42%
79,66%
89,28%

MI
15.293
44.321
56.990
44.606
50.592
60.723
61.959
68.958
81.519
63.680
38.468
34.798
621.907

2017
ME
3.426
8.161
5.868
3.835
4.237
3.819
7.532
4.902
4.895
8.596
10.302
3.888
69.461

TOTAL
18.719
52.482
62.858
48.441
54.829
64.542
69.491
73.860
86.414
72.276
48.770
38.686
691.368

2017
ME
7,26%
7,30%
7,92%
12,76%
9,74%
9,20%
9,60%
11,28%
5,12%
11,72%
17,58%
20,34%
10,72%

MI
81,70%
84,45%
90,66%
92,08%
92,27%
94,08%
89,16%
93,36%
94,34%
88,11%
78,88%
89,95%
89,95%

ME
18,30%
15,55%
9,34%
7,92%
7,73%
5,92%
10,84%
6,64%
5,66%
11,89%
21,12%
10,05%
10,05%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

A participação percentual das vendas por região geográfica no mercado interno junto com a exportação
está assim distribuída:

Sul
Sudeste
Nordeste
Norte
Centro-Oeste
Exportação
Total

2015
2016
35,34% 33,95%
6,76% 10,08%
5,30%
3,80%
4,30%
2,41%
39,34% 39,04%
8,97% 10,72%
100,00% 100,00%

2017
30,80%
8,92%
5,68%
2,74%
41,77%
10,10%
100,00%
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

Como se pode observar os principais mercados de atuação nos períodos apresentados são a região sul e
a região centro-oeste, que historicamente sempre foram os de maior volume de vendas por ser estas
regiões as de maior desenvolvimento da agricultura no país.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais

ii.

Condições de competição nos mercados:

Os principais mercados de atuação por família de produtos são os de Distribuição, Plataformas de Milho,
Pulverização e Plantio, nestes mercados os principais concorrentes estão descritos a seguir assim como a
participação da empresa e seus competidores em cada um deles. Estes valores são referentes a estudo
de levantamento feito pela área comercial ao longo do ano de 2017 e refletem o mercado este período.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
d. Principais insumos e matérias primas, informando:

Detalhamos a seguir os principais fornecedores da Stara em 2015, 2016 e 2017, a relação é a quantidade
fornecida por cada um em relação ao total de compras do ano.

Fornecedores 2017

Cidade

Insumos

%

ARCELORMITTAL BRASIL S/A

CAXIAS DO SUL/RS

Cha pa de Aço

5,12%

PRECISION PLANTING INC

TREMONT/ESTADOS UNIDOS

Pa rtes /Peça s Pl a ntio

2,78%

APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA

CAXIAS DO SUL/RS

Ca pa s de Inox

2,68%

INTERNATIONAL I.A.AMER.DO SUL LTDA

SAO PAULO/SP

Motores a Di es el

2,21%

BOSCH REXROTH AG

ELCHINGEN/ALEMANHA

Motor Hi drá ul i co

1,96%

INDUSTRIA DE PECAS INPEL S/A

SAPUCAIA DO SUL/RS

Ca i xa de Tra ns mi s s ã o

1,92%

PARKS S/A COMUNICACOES DIGITAIS

CACHOERINHA/RS

Pl a ca s

1,86%

BRAS CAB BRASIL I.C.MAQ.AGRIC.LTDA

CURITIBA/PR

Ca bi nes

1,83%

NOVATEL INC

CALGARY/CANADÁ

Componentes DGPS

1,71%

BBS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CARAZINHO/RS

Ci l i ndros Hi drá ul i cos

1,28%

RODA FORTE IND.COM.COMP.AGRIC.LTDA

CARAZINHO/RS

Aros

1,14%

HYDAC TECNOLOGIA LTDA

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Bl oco Hi drá ul i co

0,93%

ROTOPLASTYC IND.DE ROTOM. LTDA

CARAZINHO/RS

Rotomol da dos

0,85%

PARKER HANNIFIN IND. COM. LTDA

CACHOEIRINHA/RS

Motores Hi drá ul i cos

0,85%

DAGAN IND. E COM. PRODUTOS SIDER. LTDA

GUARULHOS/SP

Tubos de Aço

0,85%

Sub Total
Outros
TOTAL

27,97%

Diversos

Diversos

72,03%

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

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 Companhia possui uma diversificada linha de componentes que fazem parte de seus produtos finais,
entre eles podemos eleger como principais matérias-primas, as famílias de aços planos, tanto carbono
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quanto inox, aços longos, motores a diesel, cabines, sistemas e componentes hidráulicos, componentes
eletrônicos e componentes em rotomoldados e em fibras.

Apesar de alguns desses componentes possuírem customizações para utilização nos produtos Stara,
encontramos outras opções de fornecimentos, nesses casos é necessário que esses componentes
passem por um processo de desenvolvimento entre as engenharias envolvidas antes da utilização dessas
outras opções. Para componentes que não necessitam de customizações para utilização, ou seja,
standard de mercado, a empresa conta com mais de uma opção de fornecimento.

A Companhia não utiliza componentes que necessitam regulamentação governamental. Todos os motores
a diesel de todas as potências utilizados nos produtos Stara, estão enquadrados dentro da legislação em
vigor e atendem as normas de emissões “MAR1”.

ii.

Eventual dependência de poucos fornecedores

Como mostrado nas tabelas e gráficos acima, pode-se observar que não existe dependência de poucos
fornecedores já que em nenhum dos períodos apresentados nenhum fornecedor significou mais de 5,5 %
do total comprado. Também, nos casos onde à empresa possuí customizações de componentes, tendo
como fonte de abastecimento momentânea apenas uma opção de fornecimento à empresa tem por hábito
manter relacionamento com uma segunda opção a título de ter uma rápida resposta em caso de eventuais
necessidades, ao mesmo tempo os setores responsáveis identificam esses componentes para trabalhar
com sistema de estoque regulador estratégico para cada situação. Nos casos onde o abastecimento não é
exclusivo de um fornecedor pelo produto não ser customizado, mas as opções de fornecimento estarem
concentrados em poucas opções, como o caso dos aços planos, a empresa costuma manter
relacionamento e negociações com mais de uma opção, gerando assim concorrência e certa tranquilidade
no que diz respeito a abastecimento.

iii. Eventual volatilidade em seus preços

Neste sentido, a maior dificuldade é encontrada justamente nos produtos customizados ou nos casos onde
encontram-se poucas opções de fornecimento, nesses casos a maneira que a empresa adota para reduzir
essa volatilidade é no momento de desenvolver determinada customização sempre contar com mais de
uma opção de escolha. Da mesma forma, quando se negociam componentes com poucas opções de
fornecimento, se aciona todas as opções, gerando concorrência, tentando manter ativa no decorrer do
período todas a opções, fomentando assim constantemente essa concorrência com o intuito de manter-se
a competitividade nas negociações.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total

A Companhia não possui clientes que representem 10% ou mais de sua receita líquida total,
conforme demonstrado nas tabelas e gráficos de clientes do item 7.3, letra c, deste formulário.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
a. Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de
relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações:

Para o desenvolvimento das atividades industriais tais como a Fabricação de Máquinas e Implementos
Agrícolas, com tratamento de superfícies e pintura, conforme estatuto aprovado pelo decreto n° 6.938, de
31/08/81, que dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo decreto n° 99.274,
de 06/06/90, estabelece a obrigação de prévio licenciamento ambiental. Com exceção dos casos em que o
licenciamento ambiental está sujeito à competência federal, em regra, o órgão estadual é responsável pela
emissão de licenças ambientais, bem como determina as condições e restrições e medidas de controle
pertinentes às atividades desenvolvidas. E também pela Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013
(Federal).

Ante a Legislação supracitada, as unidades de produção da companhia possuem licenças de operação
validas.
Licença de Operação – LO (FEPAM) emitida pelo órgão estadual delegado de fiscalização ambiental;
Certificado de Regularidade – CR (IBAMA), emitido pelo Órgão de controle Federal;
Autorização Geral – AUTGRL (FEPAM) emitida pelo órgão Estadual, delegado de fiscalização ambiental.

A companhia cumpre, e sempre cumpriu, com todos os aspectos Legais, no que tange a procedimentos
ambientais aplicáveis a sua atividade e não possui quaisquer pendências ou divergências com órgãos
ambientais até o presente momento.

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 Stara S/A, estabelece a seguinte Política da Qualidade e Meio Ambiente:
“Satisfazer os clientes, fornecendo soluções inteligentes para o agronegócio, buscando a evolução
constante dos produtos, processos, e do sistema de Gestão Integrado, prevenindo a poluição do Meio
Ambiente, atendendo aos requisitos legais aplicáveis, proporcionando o crescimento da empresa,
colaboradores e fornecedores’’.

A empresa conta com um núcleo de gerenciamento exclusivo para a área ambiental, diretamente
responsável pela Gestão Ambiental que é monitorada sistematicamente, fazendo cumprir o Plano Nacional
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de Resíduos Sólidos PGRS, e as condições e restrições das Licenças Ambientais vigentes emitidas pelos
órgãos de controle estatais, compreendendo os diferentes custos gerados no processo produtivo e
seguindo rigorosamente o estabelecido nas Normas NBR 12.235 e NBR 11.174 da ABNT, onde os
resíduos são identificados, segregados, classificados e dispostos conforme suas características.

Os principais custos envolvidos são: taxas de licenciamento, destinação dos resíduos, tratamento de
efluentes, serviços de análises ambientais, e mão de obra envolvida na gestão e operação ambiental.
“Temos a consciência de que não apenas geramos custos desnecessários, mas buscamos a
Sustentabilidade Ambiental juntamente com os processos produtivos, trazendo a qualidade e a integração
da Fábrica com o Meio Ambiente”.

DESPESAS MÉDIAS MENSAIS – ÁREA DE MEIO AMBIENTE - 2017
STARA S/A (MATRIZ)
DESCRIÇÃO
VALOR
Transporte e destinação de resíduos
R$ 15.471,00
Serviço de Terceiros
R$ 1.094,00
Tratamento de efluentes
R$ 15.334,70
Serviços de Análises e Monitoramento Ambientais
R$ 1.447,00
Atendimento legal (taxas e honorários)
R$ 3.167,00
Investimentos
R$ 247,00
Mão de Obra
R$ 40.723,23
TOTAL MENSAL
R$ 77.483,23
TOTAL ANUAL
R$ 865.754,45

DESPESAS MÉDIAS MENSAIS – ÁREA DE MEIO AMBIENTE - 2017
STARA S/A (FILIAL)
DESCRIÇÃO
VALOR
Transporte e destinação de resíduos
R$ 20.669,00
Serviço de Terceiros
R$ 1.263,00
Serviços de Análises e Monitoramento Ambientais
R$ 1.375,00
Atendimento legal (taxas e honorários)
R$ 1.003,00
Mão de Obra
R$ 3.630,86
TOTAL MENSAL
R$ 27.940,86
TOTAL ANUAL
R$ 348.799,49
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c. Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades:

Stara é detentora de mais de 60 patentes vigentes ou em processo de tramite e mais de 120 marcas ativas
ou em processo de validação que nos dão a segurança para comercialização exclusiva de seus produtos
no Brasil e exterior, conforme demostrado nas tabelas do item 9.1, letra b, deste formulário.

Dentre as concessões encontra-se o Projeto de Tratores, onde partes dos componentes são produzidos
na Itália pela empresa ARGO e enviados ao Brasil para serem somados a outras partes que são
produzidas pela Stara. Essa concessão permite que a Stara comercialize a linha de tratores ST MAX 105,
150 e 180 no Brasil e alguns países da América Latina.

Outro processo que evolve a concessão está presente na atividade comercial da Stara. Para que a marca
Stara seja comercializada no Brasil e alguns países no exterior a empresa adotou a estratégia de
concessão, onde uma empresa com uma região pré-definida tem o direito de comercializar produtos e
serviços da marca Stara com exclusividade. Essa relação é regida por um contrato de concessão onde
encontram-se direitos e obrigações para ambas as partes, ou seja, da Stara e da empresa que recebe a
concessão exclusiva da marca para determinada região. O contrato de concessão é baseado na lei Ferrari
e tem duração de 5 anos, após isso são renovações anuais, os direitos e deveres do concessionário e
concedente estão descritos no contrato, o mesmo é feito com o intuito de preservar o direito de
exclusividade do concessionário na região e contemplar força de venda e de atendimento adequada ao
cliente através de trabalho do concessionário.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
a. Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede da Companhia e sua participação na
receita líquida total da Companhia:

A Companhia não possui receitas relevantes do exterior, as receitas vindas de vendas para exportação
estão demonstradas nas tabelas e gráficos de receitas do item 7.3, letra c, deste formulário.

b. Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total da Companhia:

A Companhia não possui receitas relevantes do exterior, as receitas vindas de vendas para exportação
estão demonstradas nas tabelas e gráficos de receitas do item 7.3, letra c, deste formulário.

c. Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total da
Companhia:

A Companhia não possui receitas relevantes do exterior, as receitas vindas de vendas para exportação
estão demonstradas nas tabelas e gráficos de receitas do item 7.3, letra c, deste formulário.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades

A empresa cumpre e segue todas as regulamentações exigidas pelos órgãos fiscalizadores e
regulamentadores de cada país em que atua.
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7.8 - Políticas socioambientais

a. Se o emissor divulga informações sociais e ambientais

A Stara S.A. é uma empresa certificada pela norma ISO 9001, e que possui em seus objetivos de
crescimento e de melhoria contínua, a garantia de sua integridade respeitando o meio ambiente em que
convive. A Companhia, por meio de sua cultura voltada para inovação, é um exemplo a ser seguido no que
diz respeito às políticas ambientais. Buscando atingir um desenvolvimento autossustentável a Stara vem
investindo constantemente em ações voltadas à prevenção ambiental, conforme descrito no item 7.5,
letras a e b, deste formulário.

A fim de minimizar os impactos ambientais decorrentes de seus processos produtivos, a Companhia conta
com estações de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais que tem como finalidade
atender os padrões e requisitos exigidos pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz
Roessler – RS (FEPAM), instituição responsável pelo licenciamento ambiental, o qual ocorre através de
uma série de atividades que abrangem, entre outras, a análise técnica preliminar, a abertura de espaços e
a promoção do debate público e a fiscalização posterior do atendimento aos termos existentes. Também, a
empresa possui um plano de gerenciamento de resíduos e reciclagem que visa minimizar ainda mais os
impactos ambientais decorrentes do seu processo produtivo. Ainda, a empresa, através de processos
desenvolvidos internamente, faz o reuso de águas pluviais. Tais ações demonstram que a Stara S.A. se
preocupa com o legado ambiental que será deixado para a sociedade.

Ademais, é preocupação constante da Stara S.A. manter seus funcionários envolvidos em suas atividades
e motivados a crescer junto com a empresa, bem como garantir a qualidade de vida deles.

Uma prática usual realizada pela empresa é a divulgação dos resultados nas diversas áreas da empresa e
a pesquisa de clima salarial, que demonstra a preocupação da Stara S.A. em mostrar para seus
colaboradores os resultados obtidos a partir do trabalho de todos, tornando notável o slogan adotado pela
empresa: “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”. Além disso, a empresa possui plano de
cargos e salários, bem como o incentivo aos estudos em todos os níveis, também podendo se destacar
demais benefícios como o PLR e os convênios obtidos via associação, que oferecem descontos com
médicos da região, dentistas (gabinete odontológico na própria empresa) e farmácias, além de plano de
saúde.

Estas informações não são divulgadas formalmente ou de forma padronizada e sim através de matérias
feitas na revista da Companhia publicada trimestralmente e/ou através do ambiente interno no portal do
colaborador que é atualizado semanalmente.

b. A metodologia seguida na elaboração dessas informações
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Item não aplicável à Companhia, conforme item 7.8, letra a.

c. Se essas informações são auditadas por entidade independente

Item não aplicável à Companhia, conforme item 7.8, letra a.

d. A página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações
A Companhia não divulga informações sociais e ambientais em sites públicos.
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7.9 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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8.1 - Negócios extraordinários

Não houve qualquer operação de aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante da Companhia que
não se enquadre como operação normal dos seus negócios, com relação aos exercícios sociais encerados
em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor

Não houve alterações significativas, na forma de condução dos negócios da Companhia, com relação aos
exercícios sociais encerados em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2017.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais

Não há contratos relevantes celebrados pela Companhia e/ou suas controladas, com relação aos
exercícios sociais encerados em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2017.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

Não há outros bens do ativo não-circulante da Companhia além daqueles descritos nos quadros 9.1 (a),
(b) e (c) deste item 9.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Prédio Montagem Nova (22.659m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Pintura (7.608m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Montagem I (9.885m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Montagem III e IV (6.883m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Almoxarifado (6.661m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Novo Protótipo (5.243m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Montagem II (5.468m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Fábrica 1 (5.085m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Refeitório, Vestiários (4.593m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Engenharia, RH, SESMET (3.576m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Seção de Peças (3.372m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Pintura I (2.744m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Solda Robô (2636m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Usinagem (2.612m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Corte (2.400m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Área Coberta entre Montagens (2.120m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Matéria-Prima (1.799m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Manutenção, Apoio (1.303m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Meio Ambiente (1.300m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Matéria-Prima e Corte (1.270m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Comercial, Marketing, Financeiro (1.216m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Montagem I (987m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Pioneiro (726m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ferramentaria (649m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Protótipo (641m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Depósito Inflamáveis (630m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Garagem Veículos (629m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Spray (532m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Ampliação Protótipo (532m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria

Prédio Lavagem (500m2)

Brasil

RS

Não Me Toque

Própria
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Prédio para Fundição (3.012m2)

Brasil

RS

Carazinho

Própria

Prédio para Usinagem (2.400m2)

Brasil

RS

Carazinho

Própria

Prédio Depósito, Modelaria e Almoxarifado (916m2)

Brasil

RS

Carazinho

Própria

Prédio Escritórios (866m2)

Brasil

RS

Carazinho

Própria

Prédio de Apoio (600m2)

Brasil

RS

Carazinho

Própria
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

STARA (M) Processo: 15/05/2027
825.009.928 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante

Marcas

STARA (M Processo:
15/05/2027
825.009.936 Classe: 35
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 15/05/2027
825.009.910 Classe: 37
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante

Marcas

STARA (N) Processo: 25/04/2026
006.290.477 Classe:
37.42 Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
006.290.485 Classe:
37.42 Arquivada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Proc.
validação/renovação
INPI
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

FIGURATIVA Processo: Proc.validação/renovaç * Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
007.156.391 Classe: 07 ão INPI
estabelecido.
Arquivada Brasil
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: Proc.
720.115.620 Classe: 07 validação/renovação
Arquivada Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

MASTERFLEX (M)
Proc.
Processo: 817.659.617 validação/renovação
Classe: 07 Arquivada
INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
820.208.493 Classe:
37.42 Arquivada Brasil

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: Proc.
820.208.507 Classe: 35 validação/renovação
Arquivada Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

STARA (M) Processo: 04/07/2016
823.061.485 Classe: 07
Arquivada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 04/07/2016
823.061.493 Classe: 37
Arquivada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
0.573.353 Classe: 07
Registro: 815.572
México

31/10/2022

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo:
0.573.354 Classe: 07
Registro: 777.505
México

31/10/2022

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo:
26294 Classe: 07
Registro: 257.272
Paraguai

21/05/2023

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

STARA (M) Processo:
26295 Classe: 07
Registro: 257.850
Paraguai

04/06/2023

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo:
17291 Classe: 07
Venezuela

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
17292 Classe: 07
Venezuela

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo: 05/02/2024
SM 3538-02 Classe: 07
Registro: 92.562-C
Bolívia

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 17/02/2024
SM 3539-02 Classe: 07
Registro: 93.034-C
Bolívia

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Consequência da perda dos direitos

Marcas

STARA (N) Processo:
02-104.307 Classe: 07
Registro: 270.509
Colômbia

26/06/2023

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 26/06/2023
587.336 Classe: 07
Registro: 667.875 Chile

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo: 03/06/2023
589.693 Classe: 07
Registro: 666.469 Chile

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
307.445 Classe: 07
Chile

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo:
13.231/01 Classe: 07
Registro: 255130
Venezuela

01/11/2024

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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STARA (M) Classe: 07 Proc.
Registro: 159.596
validação/renovação
Paraguai
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Classe: 07 Proc.
Registro: 63978-C
validação/renovação
Bolívia
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
2.250.686 Classe: 07
Registro: 1.892.785
Argentina

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo:
2.250.687 Classe: 07
Registro: 1.886.460
Argentina

23/09/2022

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
1.842.507 Classe: 07
Argentina

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Marcas

STARA (N) Processo:
305.606 Classe: 07
Registrada Uruguai

26/10/2021

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES (M)
Proc.
Processo: 826.535.895 validação/renovação
Classe: 07 Arquivada
INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (N) Processo: 18/05/2022
760.295.646 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

PROJETO AQUARIUS Proc.
(M) Processo:
validação/renovação
829.211.195 Classe: 42 INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

CORISCO (N)
05/07/2021
Processo: 829.664.661
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Marcas

STARA (M) Processo:
6.759.161 Classe: 07
Registrada Marca
Comunitária

17/03/2028

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 17/03/2028
2008707545 Classe: 07
Registrada Rússia

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
20081471 Classe: 07
Registro: 36587
Bielorrússia

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

BRUTTUS (M)
Proc.
Processo: 829.873.350 validação/renovação
Classe: 07 Registrada INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

VICTÓRIA (M)
13/10/2020
Processo: 829.873.368
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

10/04/2028

PÁGINA: 124 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

PRIMA (M) Processo: Proc.
829.873.341 Classe: 07 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUÇÃO
Proc.
CONSTANTE (M)
validação/renovação
Processo: 829.873.295 INPI
Classe: 07 Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUÇÃO
10/03/2025
CONSTANTE (M)
Processo: 829.873.309
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

KANUDO (M)
13/10/2020
Processo: 829.873.287
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FÊNIX (M) Processo:
10/03/2025
829.873.317 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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REBOKE (M)
Proc,
Processo: 829.873.333 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER (M)
13/10/2020
Processo: 829.873.325
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

APS AGRICULTURA
16/11/2020
DE PRECISÃO STARA
(M) Processo:
830.018.816 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

APS AGRICULTURA
16/11/2020
DE PRECISÃO STARA
(M) Processo:
830.018.794 Classe: 42
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

APS AGRICULTURA
16/11/2020
DE PRECISÃO STARA
(M) Processo:
830.018.786 Classe: 09
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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APS AGRICULTURA
16/11/2020
DE PRECISÃO STARA
(M) Processo:
830.018.840 Classe: 35
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ELETRO DRIVE (M)
Proc.
Processo: 830.018.808 validação/renovação
Classe: 09 Arquivada
INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TRONIK (M) Processo: Proc.
830.018.832 Classe: 09 validação/renovação
Arquivada Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

SPEED DRIVE (M)
Proc.
Processo: 830.018.824 validação/renovação
Classe: 09 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

MÁXIMUS (M)
Proc.
Processo: 830.145.435 validação/renovação
Classe: 07 Arquivada
INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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TWISTER (M)
Proc.
Processo: 830.205.616 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FOX (M) Processo:
Proc.
830.205.853 Classe: 07 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

BRAVA (M) Processo: Proc.
830.205.861 Classe: 07 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HYDRUS (M)
27/11/2022
Processo: 830.206.736
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

GLADIADOR (M)
14/11/2027
Processo: 830.207.570
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Marcas

STARA Processo:
2008/0770 Classe: 07
Registro: 117391
Ucrânia

20/05/2028

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

REBOKE NINJA (M)
14/11/2027
Processo: 901.984.639
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES (M)
Proc.
Processo: 902.026.917 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

CERES (M) Processo: 30/10/2022
902.298.291 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

GLADIADOR (M)
09/04/2023
Processo: 830.671.463
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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IMPERADOR (M)
26/12/2027
Processo: 830.673.920
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPERADOR (M)
Proc.
Processo: 902.644.866 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 4500VT (M) 16/08/2026
Processo: 830.679.944
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 4500VT (M) 16/08/2026
Processo: 830.679.936
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 4500VT (M) 30/08/2026
Processo: 830.679.928
Classe: 37 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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SPARTAKUS (M)
25/08/2025
Processo: 902.873.350
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 4500VT (M) 13/09/2026
Processo: 830.679.774
Classe: 42 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FOX Processo:
302408500 Classe: 07
Argentina

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ABSOLUTA (M)
27/02/2028
Processo: 903.091.283
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FLEX VT (M) Processo: 08/04/2024
830.848.673 Classe: 09
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Proc.
validação/renovação
INPI
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FLEX PLT (M)
15/04/2024
Processo: 830.850.023
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 16/05/2021
11469/2011 Classe: 07
Registrada África do
Sul

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 26/08/2024
903.875.934 Classe: 12
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES (M)
Proc.
Processo: 903.875.977 validação/renovação
Classe: 12 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPERADOR (M)
Proc.
Processo: 903.878.674 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

PÁGINA: 132 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

GLADIADOR (M)
Proc.
Processo: 903.878.542 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FIGURATIVA
Proc.
(RINOCERONTE)
validação/renovação
Processo: 903.889.781 INPI
Classe: 12 Arquivada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

RINNO-S (M)
Proc.
Processo: 903.889.765 validação/renovação
Classe: 12 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPERADOR (M)
03/04/2028
Processo: 831.109.220
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

GLADIADOR (M)
02/09/2024
Processo: 831.109.238
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Marcas

TOPPER 4500VT (M)
Processo: 3104982
Classe: 09 Argentina

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPERADOR (M)
Processo: 3104981
Classe: 07 Argentina

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES (M)
Processo: 3104979
Classe: 07 Argentina

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

GLADIADOR (M)
Processo: 3104980
Classe: 07 Argentina

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
3105449 Classe: 12
Registrada Argentina

09/11/2022

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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FIGURATIVA (DEDÃO) 21/01/2025
Processo: 904.361.330
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
56614 Classe: 07
Classe: 07 Registrada
Cazaquistão

09/12/2021

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STAR-TRAK (M)
07/04/2025
Processo: 904.574.199
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

APSUL (M)
Processo:904.661.39
Classe:41 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

DPS - DISTRIBUIÇÃO Proc.
PRECISA DE
validação/renovação
SEMENTES Processo: INPI
904.781.291 Classe: 07
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

07/04/2025
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MAS – MANEJO
25/08/2025
AVANÇADO STARA
(M) Processo:
840.312.202 Classe: 42
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

BULLTRACK (M)
10/11/2025
C/TOURO Processo:
905.883.535 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

BULLTRACK (M)
07/11/2027
C/TOURO Processo:
905.883.420 Classe: 12
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

BULLTRACK (M)
07/11/2027
Processo: 905.883.373
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ST MAX (M) Processo: 10/02/2026
906.255.678 Classe: 12
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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STARPLAN (M)
Proc.
Processo: 906.578.990 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

LASER (M) Processo: 26/12/2027
906.578.949 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

CINDERELA (M)
Proc.
Processo: 912.620.552 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

PLANTIO DIRETO
31/05/2026
LASER KS (M)
Processo: 906.578.876
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ASA CR (M) Processo: 19/04/2026
906.578.507 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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ASA LASER (M)
19/04/2026
Processo: 906.578.353
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

PAD (M) Processo:
26/04/2026
906.594.472 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

OURO (M) Processo:
26/04/2026
906.594.510 Classe: 07
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FIGURATIVA (DEDÃO) 26/04/2026
Processo: 906.629.438
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
37192 Classe: 07
Registrada Angola

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

10/09/2023
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STARA (M) Processo: 11/09/2023
24514/2013 Classe: 07
Registrada
Moçambique

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
79962 Classe: 07
Registrada Quênia

10/09/2023

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
945/2013 Classe: 07
Registrada Zâmbia

10/09/2020

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

APS - AGRICULTURA 22/11/2026
DE PRECISÃO STARA
(M) Processo:
907.415.628 Classe: 12
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: 16/11/2026
907.415.857 Classe: 09
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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Marcas

STARA (M) Processo:
453299 Classe: 07
Registrada Uruguai

24/09/2024

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FLEX MPS (M)
10/01/2027
Processo: 907.489.036
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

DRAG (M) Processo:
Proc.
907.676.456 Classe: 07 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

SUPER BIN (M)
Proc.
Processo: 907.676.472 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 5500 VT (M) 03/04/2028
Processo: 907.676.235
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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TOPPER 5500 VT (M) 03/04/2028
Processo: 907.676.260
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 5500 VT (M) 03/04/2028
Processo: 907.676.294
Classe: 35 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 5500 VT (M) 03/04/2028
Processo: 907.676.324
Classe: 37 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 5500 VT (M) 03/04/2028
Processo: 907.676.391
Classe: 42 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ESTRELA (M)
01/03/2027
Processo: 908.264.186
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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ORGULHO DE SER
Proc.
BRASILEIRO (N)
validação/renovação
Processo: 908.368.852 INPI
Classe: 35 Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ST MAX 150 (M)
18/04/2027
Processo: 908.387.008
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ST MAX 180 (M)
18/04/2027
Processo: 908.387.105
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
1.698.773 Classe: 07
Cancelada Canadá

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo:
86433752 Classe: 07
Registrada EUA

15/09/2025

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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IMPERADOR 3.0 (M)
Proc.
Processo: 908.524.978 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPERADOR 3.0 (M)
Proc.
Processo: 908.525.028 validação/renovação
Classe: 12 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

ORGULHO DE SER
Proc.
BRASILEIRA (N)
validação/renovação
Processo: 908.549.342 INPI
Classe: 35 Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES 15000 (M) Proc.
Processo: 908.584.954 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES 6.0 (M)
Proc.
Processo: 908.584.997 validação/renovação
Classe: 12 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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HÉRCULES 6.0 (M)
Proc.
Processo: 908.585.055 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

FOX (M) Processo:
Proc.
913.428.663 Classe: 07 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUTION RTK (M) 16/05/2027
Processo: 908.650.051
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUTION (M)
Proc.
Processo: 908.650.086 validação/renovação
Classe: 09 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUÇÃO
15/08/2027
CONSTANTE (M)
Processo: 908.969.767
Classe: 09 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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EVOLUÇÃO
15/08/2027
CONSTANTE (M)
Processo: 908.969.724
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUÇÃO
15/08/2027
CONSTANTE (M)
Processo: 908.969.651
Classe: 37 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EVOLUÇÃO
15/08/2027
CONSTANTE (M)
Processo: 908.969.422
Classe: 42 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TELEMETRIA STARA 22/08/2027
(M) Processo:
909.022.445 Classe: 38
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TELEMETRIA STARA 22/08/2027
(M) Processo:
909.022.666 Classe: 42
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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TELEMETRIA STARA 14/11/2027
(M) Processo:
909.022.933 Classe: 45
Registrada Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 550 VT (M)
10/10/2027
Processo: 909.183.660
Classe: 38 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

TOPPER 550 VT (M)
27/02/2028
Processo: 909.182.132
Classe: 45 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

PRINCESA (N)
03/04/2028
Processo: 910.389.047
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPÉRCULES (N)
03/04/2028
Processo: 910.289.055
Classe: 12 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

PÁGINA: 146 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Marcas

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

IMPÉRCULES (N)
03/04/2028
Processo: 910.389.071
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA (M) Processo: Proc.
910.804.141 Classe: 25 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

SINAL POSITIVO (F)
Processo: 870.405.21
Classe: 07 EUA

Proc.
validação/renovação
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

BRAVA (M) Processo: Proc.
913.428.710 Classe: 07 validação/renovação
Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

EMPEROR (M)
Processo: 870.405.06
Classe: 07 EUA

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Proc.
validação/renovação
INPI
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SUPER BIN STARA
Proc.
(M) Processo:
validação/renovação
911.887.130 Classe: 07 INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

DRAG STARA (M)
Proc.
Processo: 911.887.164 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

REBOKE (M)
Proc.
Processo: 912.030.941 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

REBOKE NINJA (M)
Proc.
Processo: 912.030.976 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

IMPERADOR STARA Proc.
(M) Processo: 3565625 validação/renovação
Classe: 07 Argentina
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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MU 6602530-3 Patente extinta em
Mecanismo de
18/12/1996
segurança aplicável ao
arado subsolador.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais.

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 6702939-6Patente extinta em
Aperfeiçoamento em
29/12/1997
mec. de seg. aplic. aos
braços sulcadores do
arado subsolador Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 6902076-0 -Disp.
Patente extinta em
introd. em mec. de seg. 02/10/1999
aplic. aos braços
sulcadores do arado
subsolador Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 7201344-3 - Disp. Patente arquivada
introd. em mec. de seg. 04/06/2002
aplic. aos braços
sulcadores do arado
subsolador Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 7400928-1-Sist. de Patente extinta em
fixação do bico usado 24/09/2013
em arado subsolador,
pá mec. e
retroescavadeira Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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Patentes

MU 7601818-0 Mecanismo de
compensação autonivelante aplicável em
plaina agrícola
dianteira Brasil

Patente extinta em
07/08/2011

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 7902412-2 Patente arquivada
Dispositivo nivelador de 06/12/2011
solo para plainas
niveladoras. Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0000110-4 Implemento agrícola
espalhador/semeador
de sementes e/ou
insumos. Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 8101913-0 Extinta.Aguard.publicaç * Falha na renovação de registros ou revogação pelas
Carreta graneleira para ão INPI
autoridades;
abastecimento. Brasil
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 8300927-2-Disp.
em transportador p/
implem. agrícolas com
disp. dinâmico de
autocentragem Brasil

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patente arquivada
10/08/2004

Patente arquivada
13/02/2013

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;
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MU 8400784-2-Disp.
Patente arquivada
aplic. acionam. dosador 13/02/2013
implem agríc. a partir
da banda de rodagem
do pneu Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 8401590-0 Patente arquivada
Disposição em
01/11/2011
reservatório de
produtos agrícolas com
configuração modular.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 8402496-8 Carreta agrícola com
descarregamento
acionado por
embreagem
eletromagnética Brasil

Patente arquivada
26/07/2011

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0505835-0 Aperfeiçoamento
introd. em
equipamentos p/
pulverização de
defensivos agrícolas
Brasil

Patente válida até
30/11/2025

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0602859-4-Barra
autoportante telescóp
ou dobrável c/ cortina
de ar p/ pulv. agríc e
simil. Brasil

Patente arquivada
16/06/2015

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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Patentes

MU 8601780-2Distribuidor gravitac
p/prod.granul.c/
reservat.fundo móvel
atrav.rolos
alim.dosador BR

Patente válida até
29/08/2021

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0605229-0–
Patente arquivada
Implem.Agríc.p/descom 12/04/2016
pactar solo c/mapeam.
densidade e
exec.control. por georefer. BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0703229-3 -Barra
Em trâmite,validade
central p/ pulverização 28/09/2027
e distribuição de
produtos em pó, líquido
e granulado BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0704348-1 Mecanismo de guia
pivotado para molas
helicoidais de
compressão. Brasil

Em trâmite,validade
07/11/2027

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0704343-0 - Barra
Em trâmite,validade
de pulv. c/sistema auto- 07/11/2027
nivelante,
p/compensação autom.
de desníveis do solo
BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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PI 0704828-9 –Sistema Em trâmite,validade
de leitura óptica e/ou
30/11/2027
ultra-sônica aplicado
em plantadoras Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0800416-1Patente válida até
Mec.p/regulagem de
10/03/2028
pressão aplicável em
sist. pantográficos de
máq. agríc. geral Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 0801034-0 –
Patente válida até
Sist.correção autom.de 10/03/2028
nível atrav.de
disp.controlador pos.
ideal das barras pulv.
BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 8801650-1 –
Disp.construtiva
aplic.em sist.de
desarme e rearme
automático de hastes
sulcadora BR

Patente Arquivada
04/04/2017

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 8901873-7 – Disp.
construtiva introd. em
roçadeira de facas
aplicável em
plataformas p/ milho.
BR

Arquivada em
02/09/2014

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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MU 8902872-4 Disp.em Patente válida até
mec.de regulagem c/4 04/12/2024
mov. p/ ajuste da
pos.do facão sulcador
em rel.ao disco BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 9000203-2–
Sist.regulador de
pressão c/ travamento
p/levante da linha de
plantio e de distrib. BR

Patente válida até
03/02/2025

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 9000291-1–
Patente Indeferida
Disp.em mecanismo de 30/01/2018
acoplamento
automático de
acessórios p/ plaina
agríc.dianteira BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Falha na renovação de registros ou revogação
pelas autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando
anterioridades ou anulação pelas autoridades
locais;

Patentes

MU 9000366-7 Patente Indeferida
Disposição em dosador 17/04/2018
de adubo Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1001437-3 Aperfeiçoamento em
dosador de sementes.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patente válida até
06/05/2030
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Patentes

PI 1003406-4 Aperfeiçoamento em
barra central p/
pulverização e
ou/distribuição de
produtos Brasil

Em trâmite,validade
01/09/2030

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 9001734-0 Patente válida até
Disposição em sistema 16/09/2025
de transmissão p/
máquinas e
implementos agrícolas.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1102402-0 Arquivada em
Mecanismo de
17/03/2015
regulagem para
sulcadores de
implementos agrícolas.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1103391-6-Rodado
autocompensador em
sentido longitudinal c/
aplicação em máq. e
implem. agríc. BR

Em trâmite,validade
07/07/2031

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1103408-4–Mec.de Em trâmite,validade
comporta dupla
27/07/2031
aplicada em distribuidor
de fertilizante,corretivo
e semente BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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PI 1104212-5 - Sistema Em trâmite,validade
de amortecimento de
12/08/2031
impactos. Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1103961-2 - Tandem Patente Indeferida
com sistema bipartido. 27/03/2018
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

MU 9102887-6 Disposição construtiva
em dosador de
sementes do tipo rotor
acanalado. Brasil

Em trâmite,validade
04/10/2026

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1106689-0 Aperfeiçoamento em
plataformas
colhedoras. Brasil

Arquivada em
17/03/2015

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 1105561-8 Aperfeiçoamento de
barra central
p/pulverização e/ou
distribuição de
produtos. Brasil

Em trâmite,validade
24/11/2031

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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Patentes

BR 10 2012 005801-4
–Sist.de transmissão
de movim, adaptado
em rodado
autocompensador em
sentido

Em trâmite,validade
15/03/2032

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 13 2012 016420-4– Em trâmite,validade
Sist.de transm.de
15/03/2032
movim.adapt.em
rodado
autocompensador em
sent. longitudinal BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2012 005800-6 - Em trâmite,validade
Sistema de absorção
15/03/2032
de impactos,aplicado a
suspensão de veículos
ou máquina BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2012 006210-0 Em trâmite,validade
–Sist.dosador
20/03/2032
eletrônico p/ tratam.de
sementes
instantaneamente,aplic
a máq. BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2012 007449-0
– Disp. em caixa de
transmissão dupla p/
distribuidores de
sementes a lanço BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Em trâmite,validade
02/04/2027
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BR 20 2012 010932-3– Patente Indeferida
Disp.em
24/01/2017
reserv.modulado p/a
montag.em
distribuid.de semente a
lanço ou gravid BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2012 023865-4 - Arquivada em
Disposição Aplicada a 17/01/2017
Mecanismo Dosador de
Sementes Pneumático.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2012 026051-4- Em trâmite,validade
Dosador de
11/10/2032
fertiliz.sólidos
c/dosagem atrav.de
correia,fita ou esteira
transp BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2012 027489-8 - Em trâmite,validade
Disposição em
26/10/2027
implemento agrícola
autopropelido com
múltiplas funções.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2012 030225-5- Patente anulada
Dispos.em plantad.
articulada p/plantio de
sementes e distribuição
de fertiz. BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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BR 20 2012 030226-3 - Em trâmite,validade
Disposição em
28/11/2027
acoplamentos para
plaina frontal agrícola.
Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2012 030980-2– Em trâmite,validade
Disp.em implem.agríc. 05/12/2027
tripartido,distribuidor de
fertilizantes por
gravidade. BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2012 032906-4 - Em trâmite,validade
Dispos.construtiva em 21/12/2027
conj. de leitura de
condutividade elétrica,
ph do solo BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2013 002398-1 - Em trâmite,validade
Mecanismo de
31/01/2033
suspensão ativa
mecânica, aplicado em
máq. e implem. agríc.
BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2013 016399-6- Em trâmite,validade
Sist. variação da altura 26/06/2033
em mec.de suspensão
ativa mecânica,aplic.
máq agríc. BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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BR 10 2013 026662-0– Em trâmite,validade
Disp.nivelador
16/10/2033
automát.eletromecânic
o de dosad. sementes
aplic.em semeadoras
BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2013 026745-7- Em trâmite,validade
Dispos.articulador
17/10/2033
introd.entre módulos de
plantadeiras de chassis
articulado BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2013 027680-4 - Em trâmite,validade
Conjunto de suspensão 28/10/2033
compensador de
irregularidades. Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2014 023274-0- Em trâmite,validade
Dispos.aplicada em
19/09/2029
rodado de máq.
plantadora articulada c/
3 ou mais módulos BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2014 032035-0 - Em trâmite,validade
Aperfeiçoamento
19/12/2034
introduzido em
máquina extratora de
grãos. Brasil

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

PÁGINA: 160 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Patentes

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

BR 20 2014 033089-0 - Em trâmite,validade
Disposição em
30/12/2029
plantadeira articulada
com fechamento lateral
p/ transporte. BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Falha na renovação de registros ou revogação
pelas autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando
anterioridades ou anulação pelas autoridades
locais;

Patentes

BR 10 2015 030677-6 - Em trâmite,validade
Mec.de leitura de
08/12/2035
resistência do solo e
comando de equip,de
preparo do solo BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2016 007135-1 - Em trâmite,validade
Aperfeiçoam. introd.em 31/03/2031
analisador de solo
p/realizações de
leituras do solo BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2016 012232-5 - Em trâmite,validade
Sistema de elevação
30/05/2036
da altura para
aplicação em máquina
e implem. agrícola BR

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

02010382-7 Mecanismo de
compensação autonivelante aplicável em
plaina agrícola
dianteira Argentina

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Arquivada
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Patentes

PI 2.237.020-0-Barra
central p/pulverización
y/o distribuición de
productos. Paraguai

Em trâmite,validade
24/06/2028

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

80102771 - Barra
central para
pulverización y/o
distribuición de
productos. Argentina

Válida até 26/06/2028

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 20008783137-Barra Válida até 29/08/2028
central p/ pulv. e/ou
distrib. de produto em
pó,líquido,granulado
Com.Européia

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

US. 8.651.398 - Barra
central p/ pulv. e/ou
distribuição de prod.
em pó, líquidos e
granulados. EUA

Válida até 29/08/2028

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

AU 2008303000 - Barra Válida até 29/08/2028
central p/ pulv. e/ou
distrib.de produtos em
pó,líquido e granulado
Austrália

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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Patentes

100010311-0 Perfeccionamento em
implemento agrícola
descompactador
Argentina

Patente cancelada

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 34630 Perfeccionamento em
barra central p/
pulverización y/o
distribuición de
productos Paraguai

Válida até 18/08/2031

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

PI 110103035Perfeccionamento em
barra central
p/pulverización y
distribuición de
producto Argentina

Válida até 18/08/2031

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

13685 -Sist.transmision Patente cancelada
de mov,adapt a rodado
c/ compensacion
própria em sent.
longitudinal Paraguai

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

20130101140
Sist.transmision
mov,adapt. rodado
c/compensacion
própria em
sent.longitudinal
Argentina

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Em trâmite,validade
03/04/2033
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Patentes

29834/2013 Disposición em
implemento agrícola
autopropulsado com
múltiples funciones.
Paraguai

Válida até 04/07/2033

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

20130102392 Disposición em
implemento agrícola
autopropulsado com
múltiples funciones.
Argentina

Patente cancelada

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

2013.08537 Patente cancelada
Disposición aplicada a
mecanismo dosificador
de semilhas
pneumático. Paraguai

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

20130103064 Patente cancelada
Disposición aplicada a
mecanismo dosificador
de semilhas
pneumático. Argentina

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

2014/10027 –
Sist.Transmissão
Movim, adapt.em
rodado
autocompensador em
sentido longitudinal.
Ucrânia

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patente cancelada
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Patentes

2014/137008 –
Sist.Transmissão
movim, adapt em
rodado
autocompensador em
sentido longitudinal
Rússia

Patente cancelada

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

2014/06767–
Sist.Transmissão
Movim,adapt.em
rodado
autocompensador
sentido longitudinal
África do Sul

Patente válida até
27/02/2033

* Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
* Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência;
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

Software 11429-2
Topper 4500 Brasil

01/01/2061

* Procedimentos Judiciais de terceiros alegando falta de
novidade.

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores.

Patentes

Software BR 51 2015
Brasil

01/01/2063

* Procedimentos Judiciais de terceiros alegando falta de
novidade.

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores.

Nome de domínio na internet

bancostara.com.br
Global

24/08/2020

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Nome de domínio na internet

bancostara.net.br
Global

24/08/2020

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Nome de domínio na internet

stara.com.br Global

09/10/2020

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Nome de domínio na internet

stara.net.br Global

02/06/2018

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Nome de domínio na internet

starafinanceira.com.br
Global

09/11/2020

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.
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Nome de domínio na internet

telemetriastara.com.br
Global

16/04/2021

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Patentes

BR 20 2017 001709-0
– Disp. construtiva em
sist. de descarga por
gravidade para carreta
agrícola BR

Em trâmite,validade
27/01/2032

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Nome de domínio na internet

topper5500stara.com.b 01/03/2020
r Global

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Nome de domínio na internet

staraconsorcio.com.br
Global

11/01/2021

* Falta de pagamento de anuidade. OBS.: na renovação, o
registro pode ser renovado para 1 (um), 3 (três), ou 5 (cinco)
anos.

* Outra empresa, concorrente ou não, registrar o
domínio, impedindo a Stara de hospedar seus
sites nos endereços registrados, causando
prejuízo à imagem da empresa.

Marcas

STARA (M) Processo:
02-104.309 Classe: 07
Registro: 284.997
Colômbia

29/07/2024

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

HÉRCULES (M)
Proc.
Processo: 913.721.727 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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PROJETO AQUARIUS Proc.
(M) Processo:
validação/renovação
913.889.300 Classe: 42 INPI
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

DPS DISTRIBUIÇÃO
Proc.
PRECISA DE
validação/renovação
SEMENTES (M)
INPI
Processo: 913.889.407
Classe: 07 Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

STARA EVOLUÇÃO
Proc.
CONSTANTE (M)
validação/renovação
Processo: 913.890.057 INPI
Classe: 07 Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Marcas

GLADIADOR (M)
Proc.
Processo: 914.329.472 validação/renovação
Classe: 07 Brasil
INPI

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Patentes

BR 10 2017 007493-5
Mét. agríc. p/leitura do
perfil químico, p/distrib
de nutriente em tempo
real BR

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Em trâmite,validade
11/04/2037
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BR 10 2017 009160-0 - Em trâmite,validade
Comporta regulad da
02/05/2037
altura e da variab de
fluxo de prod aplic. disp
dosador BR

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2017 009655-6 - Em trâmite,validade
Mec p/equalização do 08/05/2037
peso dos múltiplos
chassis integrantes de
máq e implem BR

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência; * Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 20 2017 017855-8 - Em trâmite,validade
Disp em mecanismo de 21/08/2032
transmissão p/ sistema
de descarga de carreta
agrícola BR

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 13 2017 021127-3 - Em trâmite,validade
Aperfeiçoamento em
06/05/2030
dosador de sementes.
Brasil

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

BR 10 2017 023445-2 - Em trâmite,validade
Metodologia
30/10/2037
principalmente de
plantio. Brasil

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência. * Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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BR 10 2017 023447-9 - Em trâmite,validade
Sistema automático
30/10/2037
p/implementar uma
metodologia
principalmente de
plantio. BR

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Reino Unido

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. França

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência. * Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Alemanha

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Lituânia

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência; * Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Turquia

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Rep. Tcheca

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Holanda

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Marcas

TORNADO (N)
01/03/2026
Processo: 825.018.234
Classe: 07 Registrada
Brasil

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Polônia

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Patentes

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Romênia

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

EP 2 192 829 - Barra
Patente válida até
central p/pulverização e 29/08/2028
distribuição de
produtos em pó,
líquido. Itália

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

2017/29175 - Sistema Em trâmite,validade
de elevación de la
16/05/2037
altura para aplicación
em máquinas e implem
agríc. Paraguai

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

20170101404 Sistema de elevación
de la altura para
aplicación em
máquinas e implem
agríc.Argentina

Em trâmite,validade
24/05/2037

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;

Patentes

2018010098 - Disp.
Construt aplic em
sistema de descarga
por gravidade p/
carreta agrícola
Argentina

Em trâmite,validade
29/01/2033

*Falha na renovação de registros ou revogação pelas
autoridades;
*Ações judiciais de terceiros alegando anterioridades ou
anulação pelas autoridades locais;

* Prejuízos comerciais pela possível concorrência,
seja por impedimento ou entrada de novos
competidores;
* Novos investimentos em design alternativo;
Obs: depende da causa da perda de direitos e do
nível da concorrência.
* Pagamento de Royalties;
* Disputas judiciais;
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Ativos intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

STARA (M) Processo:
2.394.002 Classe: 07
Registro: 1.950.872
Argentina

16/09/2023

* Deixar de pagar expedição de certificado de registro no prazo
estabelecido.
* Deixar de recorrer de alguma decisão do INPI.
* Deixar de prorrogar o registro de marca no prazo estabelecido.
* Processos de nulidade administrativa de terceiros alegando,
que o registro foi concedido indevidamente, por anterioridade.
* Ações judiciais de terceiros alegando, que o registro foi
concedido indevidamente, por anterioridade.

* Prejuízos comercias pela possível concorrência,
seja por impedimento/ entrada de novos
concorrentes.
* Disputas judiciais.
* Produtos de terceiros com a marca idêntica ou
semelhante.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.c - Participações em sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Indústria Metalúrgica
Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

RS

Santa Rosa

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Indústria, importação e exportação de
implementos agrícolas, máquinas, peças,
artefatos de plástico, artefatos de fibra de
vidro, produtos de aço e laminados, a
prestação de serviços de industrialização
por encomenda e de assistência técnica, o
transporte rodoviário de cargas,
representações comerciais e comércio
varejista e atacadista.

88,950000

O propósito específico de construção de
conjunto habitacional para venda aos
funcionários da Stara S.A. – Indústria de
Implementos Agrícolas.

99,990000

Valor mercado
31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Fornecer componentes específicos para as linhas de montagem, conseguindo maior agilidade, qualidade e redução de custos em itens que antes eram adquiridos de terceiros.
ST Incorporadora SPE
Ltda.

21.472.970/0001-60

-

Controlada

Brasil

RS

Não-Me-Toque

Valor mercado
31/12/2017

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2016

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2015

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2017

2.476.071,87

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A Companhia mantém participação nesta Sociedade, a fim de proporcionar melhores condições sociais a seus colaboradores, prezando pelo seu bem-estar social e ambiental, além de lhes promover a oportunidade de aquisição de imóvel próprio,
uma vez que a Sociedade se destina à construção de um condomínio exclusivo para colaboradores da Companhia.
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9.2 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
a. Condições financeiras e patrimoniais gerais:

A diretoria está convicta de que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes
para efetivar seu plano de negócio e cumprir suas obrigações de curto e médio prazo, bem como suportar
o crescimento objetivado para os próximos anos.
O capital de giro é suficiente para as suas atuais exigências e os seus recursos de caixa, inclusive os
empréstimos de terceiros, são suficientes para atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua
necessidade de recursos de curto e médio prazo.
Na tabela abaixo são apresentados alguns itens que demonstram as condições financeiras e patrimoniais
consolidadas da Companhia:
Em 31 de dezembro de

Índices
2017

2016

2015

Liquidez corrente

3,00

2,98

3,10

Liquidez geral

1,64

1,50

1,40

Índice de endividamento total

40%

42%

44%

9%

4%

-3%

15%

7%

-5%

Retorno sobre o Ativo
Retorno sobre o Patrimônio Líquido

Com a finalidade de medir a sua capacidade financeira para pagar seus compromissos, a Companhia
utiliza alguns índices de liquidez. No índice de liquidez geral, por meio do qual foi constatado que para o
ano de 2017 a Companhia apresentou uma liquidez geral de 1,64, o que significa que para cada real de
dívida de curto e longo prazo, a Companhia possuía R$ 1,64.
Outro indicador para avaliar o fluxo de caixa da Companhia é a liquidez corrente, por meio do qual foi
constatado que no ano de 2017 a Companhia apresentou uma liquidez corrente de 3,00, ou seja, para
cada real de dívida do passivo circulante, a Companhia possuía R$ 3,00 no ativo circulante. Observa-se
que esse indicador para os anos de 2016 e 2015 era respectivamente 2,98 e 3,10.
O índice de endividamento total de 2017 ficou em 40%, nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2016 e 2015, o índice de endividamento total eram, respectivamente, 42% e 44%. A redução
deste índice se deve à liquidação das parcelas de financiamentos sem a contratação de novos contratos e
aumento do ativo total.

A Companhia está retomando os níveis de retorno sobre o ativo e sobre o patrimônio líquido. Assim sendo,
a Companhia no ano de 2017 apresentou retorno de 9% sobre o Ativo e 15% sobre o Patrimônio Líquido,
frente a 4% sobre o Ativo e 7% sobre o Patrimônio Líquido de 2016.

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas
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Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a sua capacidade de
continuidade, oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a política de distribuição de dividendos poderá ser revista,
podendo haver a emissão de novas ações ou venda de ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento.

O capital é monitorado com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida
líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial
consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da
soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida
líquida. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 podem ser assim
sumariados:

Alavancagem Financeira
Em R$ mil, exceto %

Em 31 de dezembro de

Total dos empréstimos
Menos - caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total do capital

2017
158.756
(36.211)
122.545
373.687
496.232

2016
162.578
(39.541)
123.037
332.800
455.837

2015
194.699
(24.664)
170.035
314.673
484.708

Índice de alavancagem financeira - %

24,70%

26,99%

35,08%

A tabela abaixo apresenta a descrição da estrutura de capital consolidada referente aos três últimos
exercícios sociais:

Estrutura de Capital - R$ mil
Capital de terceiros - circulante
Capital de terceiros - não circulante
Capital próprio - patrimônio líquido
Total

Em 31 de dezembro de
2017
∆%
133.651 21%
116.675 19%
373.687 60%
624.013 100%

2016
∆%
114.121 20%
129.390 22%
332.800 58%
576.311 100%

2015
∆%
111.594 20%
140.190 25%
314.673 56%
566.457 100%

A diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia está equilibrada entre capital próprio e de
terceiros, na proporção apresentada na tabela acima e essa estrutura propicia um maior grau de
alavancagem, se caso necessário for, para execução do seu plano de negócios.
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i.

Hipóteses de resgate

Não aplicável à Companhia, pois não há previsão de resgate.

ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate

Não aplicável à Companhia, pois não há previsão de resgate.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

A Companhia tem cumprido todas as suas obrigações referentes a seus compromissos financeiros até a
data deste documento, bem como tem mantido a assiduidade dos pagamentos desses compromissos.

Considerando o perfil de seu endividamento, o fluxo de caixa e posição de liquidez da Companhia,
acredita-se ter liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e
outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora a Companhia não possa garantir que tal
situação permanecerá igual. Caso a Companhia entenda necessário contrair empréstimos para financiar
seus investimentos, acredita-se ter capacidade para contratá-los.

A seguir é apresentada a evolução do endividamento consolidada da Companhia nos últimos exercícios:

Endividamento - R$ mil
Curto Prazo
Longo Prazo
Total da Dívida
Menos - caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida

2017
51.310
107.446
158.756
(36.211)
122.545

Em 31 de dezembro de
2016
2015
42.480
63.315
120.098
131.384
162.578
194.699
(39.541)
(24.664)
123.037
170.035

A Diretoria da Companhia acredita que os recursos existentes em caixa e equivalentes, a geração de caixa
operacional e os recursos gerados por eventuais captações no mercado serão suficientes para atender as
necessidades de liquidez e os compromissos financeiros, no mínimo, pelos próximos 12 meses.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas:

As principais fontes de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes da
Companhia são o caixa gerado por meio de suas atividades operacionais e a utilização de instrumentos
bancários de financiamento, tais como FINAME, linhas de capital de giro de bancos comerciais e agências
de financiamento governamentais, como a FINEP.
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e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

Os Diretores da Companhia acreditam que a geração de caixa operacional é suficiente para o
cumprimento de suas obrigações. Caso a Companhia venha a enfrentar eventuais deficiências de liquidez,
a Administração pretende utilizar os limites já aprovados para as linhas de empréstimos e financiamentos
de capital de giro.

f.

Níveis de endividamento e as características das dívidas:

i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes:

Os saldos de empréstimos e financiamentos contratados em 31.12.2016, 31.12.2015 e em 31.12.2014
estão indicados na tabela abaixo:

Em R$ mil, exceto %
Taxa Juros

Circulante
Moeda estrangeira
Finame - exportação
Adiantamento Contrato Câmbio
Moeda nacional
Capital de giro - exportação
Capital de giro
Finame - BNDES PSI
Circulante Total

2017

Consolidado
2016
2015

654
11.714

5,6% a.a.
2,13% a.a.

28.634
18.196
4.480
51.310

28.033
7.940
6.507
42.480

36.159
7.959
6.829
63.315

1.250
97.862
8.334

29.749
77.553
12.796

27.000
85.343
19.041

Não Circulante Total

107.446

120.098

131.384

Total dos empréstimos e financiamentos

158.756

162.578

194.699

Não circulante
Moeda nacional
Capital de giro - exportação
Capital de giro
Finame - BNDES PSI

11,00% a.a.
4,00% a 5,00% a.a.
2,5% a 8,7% a.a.

5,50% a 11,00% a.a.
4,00% a 5,00% a.a.
2,5% a 8,7% a.a.

Os montantes classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição, por ano de vencimento:
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Em R$ mil
2017
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Total

Consolidado
2016
2015

27.392
24.165
16.525
16.443
16.288
6.633

46.837
21.225
17.994
10.353
10.272
10.117
3.300

27.523
33.595
18.665
16.688
9.048
8.966
8.811
8.088

107.446

120.098

131.384

Em garantia das operações de empréstimos e financiamentos foram oferecidos os seguintes ativos em
garantias:
Em R$ mil

ii.

2017

2016

2015

Fiança bancária
Aval de acionistas
Alienação fiduciária - FINAME
Hipoteca

66.598
27.000
55.945
104.720

78.767
29.798
59.552
54.839

78.928
109.751
114.934
54.839

Total

221.956

221.956

358.452

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

Os Diretores da Companhia esclarecem que foi firmado, em 2014, um contrato de financiamento com a
FINEP no valor de R$ 206,3 milhões. Deste valor, houve a liberação em 2014 da 1ª parcela no valor de R$
54,7 milhões e no ano de 2017 foi liberado mais uma parcela no valor de R$ 38,3 milhões.

iii.

Grau de subordinação entre as dívidas:

Não existe grau de subordinação contratual entre dívidas quirografárias da Companhia. As dívidas que são
garantidas com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei. Algumas de
nossas dívidas são garantidas por alienação fiduciárias, bem como fiança de nossos acionistas pessoas
físicas.

iv.

Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.
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A companhia mantém Acordo de Acionistas firmado em 28 de abril de 2015, o qual não permite por parte
da companhia ou suas controladas, a alienação ou cessão de ativos relevantes, assim entendidos como
ativos cujo valor exceda 20% do Ativo Permanente, em uma única operação ou em uma série de
operações, relacionadas ou não, no prazo de 12 meses.

g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados:

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía o total de R$ 158,7 milhões de empréstimos e
financiamentos tomados. Destes, dispunha de um contrato de financiamento firmado em 25/04/2014 com a
FINEP, com um valor máximo de R$ 206,3 milhões, do qual o montante de R$ 93,0 milhões já foi utilizado.

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor.
Demonstração do resultado consolidado para os exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, em
31.12.2016 e em 31.12.2015:
Em R$ mil, exceto %

Receitas Líquidas
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas

Consolidado
2017

A.V.%

2016

A.V.%

2015

A.V.%

691.368

100,0%

562.531

100,0%

469.315

100,0%

(465.653) (67,4%) (406.600)
225.715

(72,3%) (343.501) (73,2%)

32,6%

155.931

27,7%

125.814

26,8%

(115.619) (16,7%)

(99.863)

(17,8%)

(96.260) (20,5%)
(52.377) (11,2%)

(40.625)

(5,9%)

(39.753)

(7,1%)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

(4.172)

(0,6%)

16.992

3,0%

504

0,1%

Lucro (prejuízo) operacional

65.299

9,4%

33.307

5,9%

(22.319)

(4,8%)

Receitas financeiras

29.491

4,3%

21.276

3,8%

34.148

7,3%

(22.131)

(3,2%)

(25.728)

(4,6%)

(26.990)

(5,8%)

7.360

1,1%

(4.452)

(0,8%)

7.158

1,5%

72.659

10,5%

28.855

5,1%

(15.161)

(3,2%)

Imposto de renda e contribuição social

(16.393)

-

(4.171)

-

150

-

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

56.266

8,1%

24.684

4,4%

(15.011)

(3,2%)

Lucro (prejuízo) líquido por ação R$

0,19

Despesas financeiras
Receitas financeiras, líquidas
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social

0,08

-0,05
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Análise vertical (A.V.%): é a participação percentual dos itens sobre o total da receita operacional líquida
no mesmo período.
Receita Líquida
A receita de vendas de mercadorias e serviços da Companhia consiste na comercialização de seus
produtos através de seus pontos de vendas distribuídos no Brasil, contando ainda com exportação para
vários países. Para informações adicionais sobre os produtos comercializados, canais de distribuição e
características do mercado de atuação, veja o item 7.2 do Formulário de Referência da Companhia.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos corresponde de forma mais relevante, a custos incorridos com a compra de
matérias primas e mão de obra aplicada no processo de fabricação.
Em janeiro de 2015 a companhia implantou seu novo ERP (SAP) visando garantir a qualidade e
confiabilidade dos processos de acordo com as regras de negócio da empresa, permitindo assim o acesso
às informações em tempo real e a correta tomada de decisões.
No ano de 2016 o custo dos produtos vendidos atingiu R$ 406,6 milhões no período de doze meses,
sendo que houve aumento de 18,4% em relação ao ano 2015. No ano de 2017 houve aumento de 14,5%
sobre o ano de 2016, estes aumentos se devem ao aumento das vendas.

Despesas operacionais
As despesas operacionais da companhia consistem em despesas variáveis e despesas fixas.
As despesas variáveis em função da receita são compostas por fretes, comissões sobre vendas e
despesas com exportação. As despesas fixas são compostas por despesas com salários, despesas de
viagem.
Em 2016, as despesas operacionais totalizaram R$ 139,6 milhões, representando uma redução de 6% em
relação ao ano de 2015. Já no ano de 2017 ocorreu um aumento de 11,9% em relação a 2016, este
aumento está diretamente ligado ao aumento das vendas.

Lucro líquido do período
Em 31/12/2017, a companhia apresentou lucro líquido de R$ 56,2 milhões, frente ao lucro líquido de 24,6
milhões referente ao exercício social encerrado em 31.12.2016, representando 127,9% de aumento, frente
ao prejuízo de R$ 15,0 milhões apresentado em 31/12/2015.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
a. Resultados das operações do emissor, em especial:

i.

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas da Companhia são resultantes da venda de implementos agrícolas com tecnologia de ponta e
peças de reposição. Os números das vendas, receita operacional bruta, findado em 31/12/2017, são de
89,3% para implementos agrícolas e 10,7% para peças. Nos exercícios findos em 31/12/2016 e
31/12/2015 são, respectivamente, 90,7% e 89,2% para implementos agrícolas e 9,3% e 10,8% para peças.

ii.

Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Com base no exercício de 2015 o resultado operacional da Companhia foi afetado pela redução de 26,5%
das vendas se comparado ao ano base 2014. Está queda se deve a retração do mercado com a redução
de R$ 90 milhões nas vendas da Companhia e também devido ao processo de implantação e adaptação
ao novo ERP (SAP), que ocorreu a partir de 01/01/2015, e foi responsável pela redução de 78 milhões do
faturamento.

No ano de 2016, o resultado positivo se deve ao aquecimento do mercado e retomada da confiança nos
negócios, principalmente no setor agrícola, com a estabilidade do setor público. Já em 2017, apesar da
instabilidade política enfrentada pelo país, o ano foi finalizado com aumento de vendas de 25,1% sobre os
valores atingidos em 2016.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Não houve alterações significativas de receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação e introdução de novos produtos e serviços nos períodos apresentados.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Não houve impacto significativo em decorrência de variação de preços dos insumos, câmbio ou taxa de
juros no resultado operacional e no resultado financeiro para o período apresentado.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
a. Introdução ou alienação de segmento operacional:

A Companhia não introduziu ou alienou qualquer segmento operacional durante os períodos
apresentados.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Em 23 fevereiro de 2016, a Companhia aumentou em 18,95% a participação em sua controlada Indústria
Metalúrgica Inovação Ltda, totalizando 88,95% de participação, pelo valor total de R$ 12.666.000
correspondente a 11.266.200 mil quotas. O aporte de capital se deu através da compensação de
adiantamentos já concedidos a controlada por serviços de industrialização. A companhia possui direito de
compra do restante do capital.

Nos demais exercícios sociais não houve nenhuma operação societária nesse sentido.

c. Eventos ou operações não usuais:

Não ocorreram eventos ou operações não usuais não refletidas nas demonstrações contábeis da
Companhia.
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10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis:

Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis com relação aos três últimos exercícios
sociais.

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:

Não existem efeitos significativos de alterações em práticas contábeis com relação aos três últimos
exercícios sociais.

c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor:

O parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 foram
emitidos sem ressalvas.
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10.5 - Políticas contábeis críticas

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias. Com base em premissas, estimativas contábeis são realizadas com relação ao futuro. Por
definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício, estão contempladas
abaixo.
Impairment de contas a receber

Para esse julgamento, é avaliado, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o valor justo de
um investimento é menor que seu custo, o comportamento do fluxo de caixa de seus ativos através de
indicadores de performance avaliados junto à administração.
Depreciação

Anualmente, a vida útil dos ativos imobilizados é revisada. Após a primeira análise periódica da vida útileconômica, a administração continua revisando essa vida útil no mínimo a cada exercício, tomando-se por
base análise documentada do trabalho efetuado, com o objetivo de solicitar ou não novas avaliações, com
regularidade tal que as estimativas de vida útil e valor residual permaneçam válidos em todos os
exercícios.
Garantia

O reconhecimento da provisão de garantia é realizada através de estimativas históricas, embasadas em
garantias reais concedidas a clientes. O prazo de garantia fornecido pela Companhia é de um ano para
produtos autopropulsados e seis meses para outros produtos.
Intangível – desenvolvimento de produtos

Os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos (relacionados à fase de projeto e testes de produtos
novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como ativos intangíveis quando for provável que os projetos
serão bem-sucedidos, considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo
puder ser medido de modo confiável. A determinação da natureza dos gastos que podem ser capitalizados
envolve julgamentos significativos de acordo com o requerimento das normas contábeis aplicáveis.
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10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

a. Ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i.

Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não existiam arrendamentos mercantis operacionais, ativos
ou passivos, não evidenciado no balanço patrimonial da Companhia de 31 de dezembro de 2017.

ii.

Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não existiam carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais
a Companhia mantinha riscos e responsabilidades não evidenciados nos balanços patrimoniais da
Companhia de 31 de dezembro de 2017.

iii.

Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Os Diretores da Companhia esclarecem que não existiam contratos de futura compra e venda de produtos
ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia de 31 de dezembro de 2017.

iv.

Contratos de construção não terminada

Os Diretores da Companhia esclarecem que não existia construção não terminada não evidenciada nos
balanços patrimoniais da Companhia de 31 de dezembro de 2017.

v.

Contratos de recebimentos futuros de financiamentos

Os Diretores da Companhia esclarecem que não existiam contratos de recebimentos futuros de
financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia de 31 de dezembro de 2017.

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Os Diretores informam que não existiam outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2017.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional,
as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor:

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas da Companhia, relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro de 2016.

b. Natureza e o propósito da operação:

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas da Companhia, relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro de 2016.

c. Natureza e o montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em
decorrência da operação:

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas da Companhia, relativas ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro de 2016.
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10.8 - Plano de Negócios
a. Investimentos, incluindo:

i.

Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos:

Em função das indefinições econômicas e políticas, e também das incertezas relacionadas ao setor de
atuação, a Companhia optou pela não divulgação das projeções para 2017, o que inclui também os
investimentos previstos.

Em 2015, 2016 e 2017 a Companhia fez investimentos significativos em desenvolvimento de novas
plantas industriais com maior tecnologia, aquisição de novos equipamentos para o setor produtivo,
implantação de sistema de gestão integrado de gestão ERP para todas as áreas da empresa e
desenvolvimento de novos produtos na sua linha de produção.

Os valores investidos são:

Investimentos

2017

2016

2015

834

-

3.182

Prédios e Construções

1.893

7

11.475

Maquinas e Equipamentos

9.690

9.096

2.404

456

550

1.679

2.809

609

7

Outras Imobilizações

299

162

625

Softwares

176

3.976

8.082

11.336

9.078

7.264

27.493

23.478

34.718

Terrenos

Moveis e Utensílios
Veículos

Desenvolvimento Novos Produtos
TOTAL

A Stara também está trabalhando em duas frentes que considera de grande importância:
internacionalização da companhia e consolidação da sua rede de concessionárias no pais e exterior,
ambas frentes de trabalho demandarão investimentos para serem consolidados.

De forma geral a Companhia pretende efetuar investimentos no montante aproximado de R$ 60 milhões
até 2020, os quais serão destinados: (i) à aquisição de equipamentos e melhorias nas unidades produtivas
atuais; (ii) ao desenvolvimento de novos produtos; e (iii) a novos módulos e funcionalidades do sistema de
gestão SAP.
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10.8 - Plano de Negócios
ii.

Fontes de financiamentos dos investimentos:

Os investimentos de 2015, 2016 e 2017 foram financiados basicamente através da geração própria de
caixa, linhas do BNDES Finame, linhas da FINEP, conforme apresentado nas demonstrações financeiras.

Da mesma forma, os investimentos a serem definidos para os anos próximos serão financiados através da
geração própria de caixa, linhas do BNDES Finame e linhas da FINEP.

iii.

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento ou
previstos.

b. Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar
materialmente a capacidade produtiva do emissor

Em 2013 foi adquirido 70% da Indústria Metalúrgica Inovação de Santa Rosa para fornecimento de
componentes específicos para as linhas de montagem, neste momento, ela passou a ser uma coligada da
Stara. No início de 2016 foi adquirido mais uma parte totalizando 88,95% da Indústria Metalúrgica
Inovação de Santa Rosa passando assim a ser uma controlada da Stara.

A partir deste momento não houve aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que
devam influenciar materialmente na capacidade produtiva da Companhia.

c. Novos produtos e serviços, indicando:

i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A empresa está permanentemente desenvolvendo novos produtos ou fazendo adequações e
melhoramentos nos já existentes, para isso mantém um Programa de Desenvolvimento Tecnológico que
existente desde 2006 e está alinhado com a estratégia global da Companhia de ser reconhecida como
uma marca de empresa com forte presença internacional e líder na América Latina nos segmentos em que
atuar, sendo reconhecida pela excelência e pioneirismo na inovação tecnológica no segmento da linha de
máquinas agrícolas do Brasil, na condição de empresa genuinamente brasileira. Este programa é revisado
anualmente, tendo em vista as mudanças de cenário que afetem o mercado no Brasil e mundial.

Por se tratar de informação estratégica a Empresa optou por não detalhar esta atividade.
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10.8 - Plano de Negócios

ii.

Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços

Não aplicável, conforme letra “c”, item i, acima.

iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não aplicável, conforme letra “c”, item i, acima.

iv.

Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços

Não aplicável, conforme letra “c”, item i, acima.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores que tenham influenciado relevantemente a operação da Companhia.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas

A Companhia optou por não divulgar neste Formulário de Referência projeções de qualquer
natureza relacionadas a ela, às suas atividades e de suas controladas, tendo em vista a faculdade
conferida pelo artigo 20 da Instrução Normativa CVM nº 480/09.
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não divulga projeções, conforme item 11.1.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
a. Atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento interno próprio
O Conselho de Administração é o órgão colegiado de deliberação da Companhia responsável pela
condução geral dos negócios da Companhia, acompanhando e deliberando sobre sua evolução e
elaborando propostas para análise dos acionistas, além das atribuições legalmente atribuídas ao órgão,
bem como, demais incumbências fixadas pelo Estatuto Social da Companhia.

O Estatuto Social da Companhia determina que o Conselho de Administração será composto por, no
mínimo, 04 (quatro) e, no máximo, 07 (sete) membros efetivos e seus respectivos suplentes, eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição.

Além das atribuições legalmente previstas, compete ao Conselho de Administração controlar e fiscalizar o
desempenho da Companhia, especialmente por meio das seguintes atividades:

(i)

fixar a orientação geral dos negócios sociais;

(ii)

aprovar e alterar os orçamentos anuais e os planos de investimento da Companhia, a serem
submetidos à aprovação pela Assembleia Geral, bem como acompanhar sua execução;

(iii)

eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observadas as
disposições deste Estatuto;

(iv)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração ou sobre quaisquer
outros atos;

(v)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos em lei;

(vi)

manifestar-se sobre o relatório da administração e sobre as contas da Diretoria, bem como
sobre as demonstrações financeiras do exercício, que deverão ser submetidas à Assembleia
Geral Ordinária;

(vii)

escolher e destituir os auditores independentes;

(viii)

manifestar-se previamente à proposta de adoção de qualquer novo plano de incentivo de longo
prazo ou de alteração no plano de incentivo de longo prazo então vigente no âmbito da
Companhia, a ser submetida à aprovação da Assembleia Geral;

(ix)

aprovar a realização de investimentos da Companhia e/ou das sociedades controladas que não
estejam previstos no orçamento anual aprovado da Companhia e cujos valores, individualmente
ou no agregado, superem R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(x)

deliberar sobre a realização de operações entre partes relacionadas, conforme definido nos
acordos de acionistas arquivados na sede da sociedade, no âmbito da Companhia ou de suas
sociedades controladas, acima do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano,
isolada ou cumulativamente consideradas;
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(xi)

aprovar a alienação ou cessão, pela Companhia ou suas sociedades controladas, de ativos
relevantes, assim entendidos como ativos cujo valor exceda 20% (vinte por cento) do ativo
permanente, em uma única operação ou em uma série de operações, relacionadas ou não, no
prazo de 12 (doze) meses;

(xii)

aprovar a celebração, pela Companhia ou suas sociedades controladas, de qualquer acordo de
associação, acordo de acionistas ou compromisso similar, que resulte no compartilhamento do
poder de controle nas sociedades controladas, bem como alteração dos acordos porventura
existentes, ou ainda renúncia de direitos ou dispensa do cumprimento de quaisquer obrigações
ali previstas;

(xiii)

aprovar a alienação ou a oneração de participação societária detida pela Companhia ou por
suas sociedades controladas em outras sociedades;

(xiv)

aprovar a oneração de ativos ou a prestação de qualquer tipo de garantia pela Companhia e/ou
suas sociedades controladas;

(xv)

manifestar-se previamente sobre a proposta distribuição de juros sobre capital próprio e/ou
distribuição de dividendos na Companhia acima do mínimo obrigatório, a ser submetida à
aprovação da Assembleia Geral;

(xvi)

autorizar a contratação de operações de endividamento no âmbito da Companhia;

(xvii)

manifestar-se sobre a aquisição, pela Companhia, de participações societárias;

(xviii) aprovar possível alienação de direitos de propriedade intelectual, tais como marcas, nomes
comerciais, patentes e desenhos industriais registrados e de propriedade da Companhia ou de
suas sociedades controladas; e
(xix)

deliberar sobre o voto a ser proferido pela Companhia nas assembleias gerais e reuniões de
sócios das sociedades controladas;

(xx)

definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a
elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de OPA para
cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do BOVESPA MAIS.

A Diretoria é o órgão que representa a Companhia na prática de todos os negócios sociais. Conforme
consta no Estatuto Social, a Diretoria pode ser composta por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 9
(nove) membros, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato por prazo
indeterminado, sendo permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente
Executivo, um Diretor Administrativo Financeiro, um Diretor de Manufatura, um Diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento, um Diretor Comercial, um Diretor de Relações com Investidores e os demais sem
designação específica.

A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular da
Companhia e à consecução do objeto social, enquanto órgão da administração.
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
O Conselho Fiscal da Companhia funciona de modo não permanente, com as atribuições e os poderes
que a lei lhe confere, e é instalado por deliberação da Assembleia Geral ou a pedido dos acionistas, nas
hipóteses previstas em lei.

Atualmente, a Companhia não possui um Conselho Fiscal instalado.

Nenhum dos órgãos de administração da Companhia possui regimento interno.

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

A Companhia não possui Conselho Fiscal ou comitês instalados.

c. Mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e de seus membros,
identificando o método aplicável

A Companhia não possui métodos de avaliação de desempenho implementados em sua estrutura.

d. Em relação aos membros da Diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente Executivo. Compete ao Diretor Presidente da Companhia
ou ao Diretor Vice-Presidente Executivo, individual e isoladamente, a prática dos seguintes atos: (i)
representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os seus atos; (ii)
Adquirir, alienar, permutar, onerar, hipotecar ou de qualquer forma gravar bens móveis e imóveis
integrantes do seu ativo imobilizado; (iii) Emitir, aceitar e endossar cheques, duplicatas mercantis, ordens
de pagamento, notas promissórias, letras de câmbio ou quaisquer outros títulos de crédito; (iv) Contrair
obrigações e celebrar contratos de qualquer natureza, sempre que vinculados com o objeto social; (v)
Executar e fazer executar o seu estatuto social; (vi) Conceder e ceder direitos reais de garantia; (vii)
Transigir, desistir, acordar, discordar, renunciar direitos, firmar compromissos e confessar dívidas, tudo
restrito ao desenvolvimento do objeto social e em operações a ele vinculadas;

(viii) Constituir

procuradores conferindo-lhes os poderes “ad negocia” e “ad judicia”, sendo que os poderes “ad negocia”
deverão ser outorgados, sempre, a dois procuradores, com poderes específicos e prazo de mandato
determinado; e (x) Presidir as Reuniões de Diretoria e usar o voto de qualidade em caso de empate.
Conforme previsão do Estatuto Social, em caso de eventual conflito entre matérias de competência do
Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente Executivo e matérias de competência do Conselho de
Administração, prevalecerá a competência do Conselho de Administração.

Diretor Administrativo Financeiro. Compete ao Diretor Administrativo Financeiro a prática dos seguintes
atos: (i) Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades das diversas áreas de apoio administrativo e

PÁGINA: 196 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

12.1 - Descrição da estrutura administrativa
da área financeira da Companhia; (ii) Fixar as políticas de gestão dos recursos financeiros disponíveis; e
(iii) Estruturar, racionalizar e adequar os serviços de apoio administrativo, tendo em vista os objetivos da
Companhia.
Diretor de Manufatura. Compete ao Diretor de Manufatura a prática dos seguintes atos: (i) Planejar,
organizar, dirigir e controlar as atividades de fabricação de produtos da Companhia, formulando e
recomendando políticas e programas de produção; (ii) Analisar a necessidade de investimentos em novos
equipamentos e maquinário; (iii) Acompanhar e avaliar os resultados da produção; (iv) Pesquisar e
analisar novas técnicas de produção e a viabilidade de sua implementação.

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento. Compete ao Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento a prática
dos seguintes atos: (i) Planejar, organizar e controlar as atividades de pesquisa e desenvolvimento da
Companhia, buscando assegurar a obtenção dos resultados definidos nas áreas de Engenharia de
Produtos e Tecnologia da Informação, dentro das diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas, no
que tange à criação de produtos, novas tecnologias e materiais alternativos.
Diretor Comercial. Compete ao Diretor Comercial a prática dos seguintes atos: (i) Planejar, organizar,
dirigir e controlar as atividades relacionadas às vendas; (ii) Estabelecer e desenvolver políticas e diretrizes
para a área comercial, a fim de gerar novos negócios e contribuir para o crescimento e desenvolvimento
da Companhia.
Diretor de Relações com Investidores. Compete ao Diretor de Relações com Investidores a prática dos
seguintes atos: (i) Representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais
instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, BM&FBOVESPA,
instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades administradoras de mercados de
balcão organizados), competindo-lhe prestar informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do
Brasil, às bolsas de valores e mercados de balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua
emissão admitidos à negociação, bem como, demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no
mercado de capitais, conforme legislação aplicável no Brasil e no exterior; (ii) Fiscalizar o fiel cumprimento
da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia; (iii) Fiscalizar o fiel cumprimento da
Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia; (iv) Revisar e coordenar a elaboração do
formulário de referência da Companhia, bem como, demais documentos exigidos pela regulamentação
aplicável às companhias abertas e pela BM&FBOVESPA.

e. Mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, dos
Comitês e da Diretoria

A Companhia não possui métodos de avaliação de desempenho implementados em sua estrutura.
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a. Prazos de convocação

A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as Assembleias Gerais sejam convocadas mediante três
publicações no Diário Oficial da União ou do Estado em que esteja situada a sede da Companhia, e em
outro jornal de grande circulação. As publicações da Companhia são atualmente realizadas no Diário
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, veículo oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, bem
como no “Jornal do Comércio”. No que se refere às Companhias Abertas, os editais de convocação devem
conter, além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia e, no caso de reforma do Estatuto Social,
a indicação da matéria. Os editais de convocação devem ser publicados com, no mínimo, 15 (quinze) dias
de antecedência, em primeira convocação, e com 08 (oito) dias de antecedência, em caso de segunda
convocação.

Atualmente, a Companhia não tem realizado a publicação de editais de convocação para suas
Assembleias, uma vez que a totalidade de seus acionistas comparece à Assembleia, valendo-se da
dispensa prevista no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

A CVM poderá, em determinadas circunstâncias, e a pedido de qualquer acionista, requerer que a primeira
convocação para as Assembleias Gerais de acionistas seja feita em até 30 (trinta) dias antes da realização
da respectiva Assembleia Geral. A CVM poderá, ainda, a pedido de qualquer acionista, interromper, por
até 15 (quinze) dias, o curso do prazo de antecedência da convocação da Assembleia Geral, a fim de
conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à Assembleia.

As Assembleia Gerais da Companhia são realizadas na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande
do Sul, local da sede da Companhia. A Lei nº 6.404/76 permite que as Assembleias Gerais sejam
realizadas fora da sede da Companhia, nas hipóteses de força maior, desde que não sejam realizadas fora
da localidade da sede e a respectiva convocação contenha uma indicação expressa e inequívoca do local
em que a Assembleia deverá ocorrer.

A Companhia não adota práticas diferenciadas em relação ao previsto na legislação societária.

b. Competências

Conforme a Lei das Sociedades por Ações, compete à Assembleia Geral: a) Reformar o Estatuto Social; b)
Eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da Companhia; c) Nomear o Presidente
o Vice-Presidente do Conselho de Administração; d) Tomar, anualmente, as contas dos administradores e
deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia; e) Autorizar a emissão de debêntures,
ressalvado o disposto nos §§ 1º , 2º e 4º do artigo 59 da Lei nº 6.404/76; f) Suspender o exercício dos
direitos dos acionistas; g) Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
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formação do capital social; h) Autorizar a emissão de partes beneficiárias; i) Deliberar sobre
transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir
liquidantes e julgar-lhes as contas; e j) Autorizar os administradores a confessar falência e pedir
concordata.

Uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo em que a Assembleia Geral
Ordinária, sendo ambas instrumentalizadas em uma única ata.

Com exceção das regras previstas no Regulamento de Listagem do Segmento Bovespa Mais da
BM&FBOVESPA, a Companhia não adota práticas diferenciadas das relacionadas na legislação
societária.

c. Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise
Endereço físico:


Avenida Stara, nº 519, bairro Stara, na cidade de Não-Me-Toque, Estado do Rio Grande do Sul,
CEP. 99470-000

Endereço eletrônico:


www.stara.com.br



www.cvm.gov.br



www.bmfbovespa.com.br

d. Identificação e administração dos conflitos de interesses

A Companhia adota as formas de identificação e administração de conflitos de interesses dispostas na Lei
das Sociedades por Ações.

e. Solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

A Companhia observa o disposto no § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, que prevê que o acionista pode
ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja
acionista, administrador da Companhia ou advogado; na Companhia Aberta, o procurador pode, ainda, ser
instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
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f.

Formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por
acionistas

No caso de acionista representado por procurador, o mandatário deverá exibir o respectivo instrumento de
procuração, com poderes específicos para o ato, no dia de realização da Assembleia Geral, antes do início
da sessão, sendo necessário o reconhecimento de firma do outorgante, bem como, nos casos aplicáveis,
a respectiva notarização, consularização e a apresentação de tradução juramentada. A Companhia não
admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico.

g. Formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto à distância, quando enviados
diretamente à Companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização.

No caso de acionista que optar por exercer o seu direito de voto por meio da utilização do boletim de voto
à distância, este deve observar os requisitos informados no modelo do boletim, que para ser considerado
válido deverá ter todos os seus campos preenchidos, ser rubricado em todas as suas páginas e assinado
ao final, sendo dispensado o reconhecimento de firma. Nos respectivos casos em que a lei exigir, a
notarização e a consularização do boletim de voto à distância serão necessárias.

Juntamente com o boletim de voto à distância deverão ser apresentados (i) documento de identidade com
foto, do acionista ou do seu representante legal e (ii) documento que comprove os poderes de
representação.

O acionista poderá enviar o boletim de voto à distância e demais documentos de forma impressa, para o
endereço indicado pela Companhia, ou para o endereço eletrônico igualmente indicado no modelo
disponibilizado.

h. Se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto à distância ou
de participação à distância

A Companhia não possui sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto à distância e nem de
participação de acionista à distância.

i.

Instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou
candidatos a membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no boletim de voto à
distância
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O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá: (i) preencher e enviar o seu
boletim diretamente à Companhia, ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de
serviços aptos, conforme as seguintes orientações:
Envio à Companhia: O acionista deverá enviar o boletim de voto à distância ao endereço postal ou
eletrônico indicados no modelo de boletim disponibilizado pela Companhia, acompanhados dos
documentos exigidos pela Companhia, sendo: (i) Documento de Identidade com foto, do acionista ou de
seu representante legal; e (ii) Documento que comprove os poderes de representação. Serão
considerados entregues somente os Boletins recebidos pela Companhia até 7 dias antes da assembleia.
Os Boletins recebidos após tal data poderão ser desconsiderados.

Envio ao escriturador: Neste caso, o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento do boletim
ao agente escriturador das ações (Itaú Corretora de Valores S.A.), observados os procedimentos
estabelecidos e os documentos exigidos pelo agente escriturador. O agente escriturador deverá receber
as instruções de preenchimento deste Boletim até 7 dias antes da assembleia. As instruções de
preenchimento do boletim recebidas pelo agente escriturador após tal data serão desconsideradas.

j.

Se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a
receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias

A Companhia não mantém fóruns ou páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.

k. Outras informações necessárias à participação à distância e ao exercício do direito de voto à
distância.

Endereço eletrônico para envio do boletim de voto à distância: ricardo@stara.com.br (Assunto: Boletim de
Voto a Distância) .

Endereço postal para envio do boletim de voto à distância: Avenida Stara, 519, CEP 99470-000, Não Me
Toque, RS (A/C Diretoria de Relações com Investidores).
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De acordo com o Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto de, no mínimo, 04
(quatro) e, no máximo, 07 (sete) membros efetivos e seus respectivos suplentes. Os membros do
Conselho de Administração são eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 01
(um) ano, podendo ser reeleitos para sucessivos mandatos.

a. Número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões
ordinárias e extraordinárias.

No último exercício social (2017) o Conselho de Administração se reuniu 07 (sete) vezes, em caráter
ordinário.

b. Se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao
exercício do direito de voto de membros do Conselho.

A Companhia possui acordo de acionistas firmado entre a controladora direta ST e Filhos Participações
Societárias Ltda. e os controladores indiretos Gilson Lari Trennepohl e Susana Stapelbroek Trennepohl, de
um lado, e, de outro, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e, ainda, como intervenientes, a
Companhia e a Stara Participações Financeiras S.A.
Conforme Cláusula 5.4 de tal acordo, enquanto o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR detiver, no
mínimo, 5% de participação na Companhia, a aprovação das matérias adiante elencadas, tanto com
relação à Companhia, quanto a qualquer de suas controladas, conforme o caso, dependerá de prévia
autorização, por escrito, do BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, ainda que esta não tenha exercido
o direito de indicar um dos membros do Conselho de Administração, que deverá manifestar-se no prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados de sua notificação (a qual deve ser realizada pela Companhia com
antecedência mínima de 45 dias da data da reunião do Conselho de Administração e acompanhada de
toda a documentação necessária para avaliação da matéria), passados os quais serão consideradas
automaticamente aprovadas, podendo esse prazo ser interrompido por uma vez caso o BNDES
Participações S.A. – BNDESPAR solicite informações à Companhia.
Matérias sujeitas a veto pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPAR:


Qualquer alteração dos atos constitutivos da Companhia em relação ao objeto social, composição
e funções do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal, alteração da sede e
alteração de mecanismos de restrição de poder de voto ou manutenção de dispersão acionária ou
outros que possam prejudicar os direitos dos acionistas previstos no Acordo;



Reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) envolvendo a
Companhia, exceto incorporação de subsidiárias integrais da Companhia;



Redução de capital, resgate, amortização ou recompra de ações;
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Transformação de tipo societário da Companhia, exceto transformação de controladas de
sociedades limitadas para sociedades anônimas e vice-versa;



Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e extinção das controladas;



Autorização dos administradores da Companhia para requerer falência, recuperação judicial,
extrajudicial ou procedimento similar das controladas;



Adoção de qualquer novo Plano de Inventivo de Longo Prazo ou alteração no Plano de Incentivo
de Longo Prazo então vigente, no âmbito das controladas;



Alteração dos termos, condições, características ou vantagens das ações, ou criação de quaisquer
outras ações distintas das ações existentes, no âmbito das controladas;



Fixação de remuneração e participação nos lucros ou resultados dos Administradores das
controladas;



Escolha dos auditores independentes da Companhia e/ou de suas controladas, exceto se o auditor
em questão for uma empresa de auditoria de renome internacional;



Aprovação de investimentos que sejam desvinculados das atividades principais da Companhia e/ou
de suas controladas;



Realização, contratação, alteração ou rescisão de operações entre partes relacionadas, no âmbito
da Companhia ou de suas controladas, acima do montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
por ano, isolada ou cumulativamente consideradas, exceto as operações de venda de produtos da
Companhia, as quais deverão obedecer à obrigação de serem conduzidas em bases comerciais
comutativas (arms’ length), equivalentes às condições que as partes obteriam caso a transação
fosse realizada com terceiros, sem conflito de interesses e no melhor interesse da Companhia e de
suas controladas;



Concessão de garantias para terceiros clientes em montante superior ao limite de garantias para
terceiros clientes;



Alteração do limite de garantias para terceiros clientes;



Aumentos de capital em controladas que acarretem diminuição da participação da Companhia;



Realização, pela Companhia ou suas controladas, de alienação ou cessão de ativos relevantes,
assim entendidos como ativos cujo valor exceda 20% (vinte por cento) do Ativo Permanente, em
uma única operação ou em uma série de operações, relacionadas ou não, no prazo de 12 (doze)
meses;



Celebração, pela Companhia, suas controladas ou acionista controlador, de qualquer acordo de
associação, acordo de acionistas ou compromisso similar, que resulte no compartilhamento do
poder de controle nas controladas, bem como alteração dos acordos porventura existentes, ou
ainda renúncia de direitos ou dispensa do cumprimento de quaisquer obrigações ali previstas. Este
veto não se aplicará na hipótese de celebração de acordos de acionistas em sociedades nas quais
a Companhia tenha adquirido participações minoritárias, posteriormente à data de celebração do
Acordo;
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Alienação de direitos de propriedade intelectual, tais como marcas, nomes comerciais, patentes e
desenhos industriais registrados e de propriedade da Companhia ou das controladas;



Alienação ou oneração de participação societária pela Companhia ou controladas, salvo oneração
de participações societárias para garantia de financiamentos contratados junto ao BNDES ou a
bancos comerciais na qualidade de repassadores de recursos do BNDES;



Oneração de ativo ou prestação de qualquer tipo de garantia pela Companhia e/ou suas
controladas. Estão excluídas da incidência deste item (a) concessão de garantia pela Companhia
para contratações de operações de repasses pela Stara Participações Financeiras S.A. unicamente
com o BNDES e suas subsidiárias integrais; (b) a averbação de hipoteca evolutiva das plantas
fabris e respectivos terrenos, bem como a alienação fiduciária dos equipamentos vinculados em
favor da Dívida-FINEP; (c) a constituição de garantias para financiamento das operações da
Companhia e das controladas, desde que os respectivos financiamentos estejam enquadrados
dentro do limite de endividamento da Companhia; e (d) as garantias para terceiros clientes,
respeitando o limite de garantia para terceiros clientes;



Aprovação da abertura de capital de controladas;



Cancelamento de registro de companhia aberta ou redução de nível de governança da Companhia
e controladas;



Subscrição ou aquisição de participações societárias, pela Companhia ou suas controladas,
pertencentes a sociedades que não exerça, pelo menos uma atividade principal da Companhia;



Aprovação de distribuição desproporcional de lucros pela controladas;



Aprovação de proposta para distribuição de juros sobre o capital próprio e/ou distribuição de
dividendos na Companhia acima do mínimo obrigatório, caso resulte num aumento da dívida
líquida da Companhia de forma a superar o limite de endividamento;



Aprovação de qualquer dos atos a seguir relacionados, caso resultem num aumento da dívida
líquida da Companhia de forma que esta supere o limite de endividamento: (a) contratação de
operações de endividamento da Companhia; (b) investimentos nas atividades principais; (c)
subscrição ou aquisição de participações societárias, pela Companhia, em sociedades que
exerçam a mesma atividade principal. No cálculo da dívida líquida deve ser adicionada também a
dívida contraída para a aquisição (se for o caso) e a dívida líquida da sociedade adquirida. Para o
cálculo do EBITDA também deve ser adicionado o EBITDA da sociedade adquirida.

c. Regras de identificação e administração de conflitos e interesses
A Companhia adota as formas de identificação e administração de conflitos de interesses dispostas na Lei
das Sociedades por Ações.

d. Política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de Administração
A Companhia não possui uma política de indicação e de preenchimento de cargos do Conselho de
Administração formalmente aprovada.
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arbitragem
A Companhia possui previsão expressa da utilização de arbitragem para resolução de conflitos, cuja
obrigatoriedade de observância se estende aos seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal, este quando instalado. A disposição consta no Artigo 53 do Estatuto Social da Companhia e prevê
que a Companhia, seus Acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
do BOVESPA MAIS, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções, e do Contrato de
Participação no BOVESPA MAIS.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Fabio Augusto Bocasanta

17/07/1974

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2016

03 (três) anos

3

694.271.780-00

Administrador

19 - Outros Diretores

12/12/2016

Sim

0.00%

Lucas Arend

03/03/1978

12/12/2016

03 (três) anos

3

929.939.310-91

Engenheiro Mecânico 19 - Outros Diretores

12/12/2016

Sim

0.00%

Diretor Administrativo e Financeiro
Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Manufatura
Cristiano Paim Buss

04/12/1982

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2016

03 (três) anos

3

000.559.280-13

Analista de Sistemas

19 - Outros Diretores

12/12/2016

Sim

0.00%

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento
Márcio Elias Fulber

17/08/1978

Pertence apenas à Diretoria

12/12/2016

03 (três) anos

3

911.803.920-00

Médico Veterinário

19 - Outros Diretores

12/12/2016

Sim

0.00%

Ricardo Eber Diaz

17/10/1961

Pertence apenas à Diretoria

15/09/2016

03 (três) anos

0

468.837.890-49

Administrador de
Empresas

12 - Diretor de Relações com Investidores

15/09/2016

Sim

0.00%

Susana Stapelbroek Trennepohl

28/11/1963

Pertence apenas ao Conselho de Administração

25/04/2019

01 (um) ano

5

378.484.020-53

Industrial

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

25/04/2019

Sim

100.00%

Fernando Stapelbroek Trennepohl

13/02/1985

Pertence apenas ao Conselho de Administração

25/04/2019

01 (um) ano

5

003.728.820-21

Dirigente de Empresa 22 - Conselho de Administração (Efetivo)

25/04/2019

Sim

100.00%

Luiz Antônio do Souto Gonçalves

29/08/1956

Pertence apenas ao Conselho de Administração

25/04/2019

01 (um) ano

3

528.345.737-00

Engenheiro

27 - Conselho de Adm. Independente (Efetivo)

25/04/2019

Sim

100.00%

Gilson Lari Trennepohl

29/01/1960

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

25/04/2019

01 (um) ano

5

358.387.010-72

Industrial

30 - Presidente do C.A. e Diretor Presidente

25/04/2019

Sim

100.00%

Diretor Comercial
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

25/04/2019

01 (um) ano

5

25/04/2019

Sim

100.00%

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

As informações foram prestadas com relação ao cargo de Conselheiro de
Administração. No que se refere ao cargo de Diretor Presidente, as datas são
as seguintes:
Data da eleição:12/12/2016 Data da posse: 12/12/2016
Mandatos consecutivos: 04 Prazo de mandato: 03 (três) anos
Átila Stapelbroek Trennepohl

04/09/1987

013.922.430-09

Dirigente de Empresa 34 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Vice Pres.

Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração

As informações foram prestadas com relação ao cargo de Conselheiro de
Administração. No que se refere ao cargo de Diretor Vice-Presidente
Executivo, as datas são as seguintes:

Data da eleição: 12/12/2016
Data da posse: 12/12/2016
Mandatos consecutivos: 04 Prazo de mandato: 03 (três) anos
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Fabio Augusto Bocasanta - 694.271.780-00
O Sr. Fabio Augusto Bocasanta é o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Diretor Gestor Financeiro (de agosto de 2012 a dezembro de 2013), Gerente Administrativo (de
fevereiro de 2006 a julho de 2012), Gerente Administrativo de Vendas (junho de 1999 a janeiro de 2006) e Auxiliar de Vendas (de dezembro de 1994 a maio de 1999), tendo sido admitido nos quadros da Companhia
em 08/12/1994. O Sr. Fabio é graduado em Administração pela Universidade de Passo Fundo - RS, possuindo MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, pela Fundação Getúlio Vargas.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Lucas Arend - 929.939.310-91
O Sr. Lucas Arend é o Diretor de Manufatura da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Diretor Gestor de Produção (de agosto de 2012 a dezembro de 2013), Gerente Industrial (de maio a julho de 2012),
Gerente de Engenharia de Produtos (de fevereiro de 2006 a abril de 2012), Engenheiro Projetista (de abril de 2003 a janeiro de 2006), tendo sido admitido nos quadros da Companhia em 14/04/2003. O Sr. Lucas é
graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Passo Fundo - RS, possuindo o título de Mestre em Desenvolvimento de Produtos pela UFSC - SC, além de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Cristiano Paim Buss - 000.559.280-13
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O Sr. Cristiano Paim Buss é o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Diretor Gestor de Engenharia (de agosto de 2012 a dezembro de 2013), Gerente do
Departamento de Tecnologia (de 2004 a julho de 2012), Assistente de Suporte Técnico na área de Vendas Internas (de janeiro a setembro de 2004), tendo sido admitido nos quadros da Companhia em 15/01/2004.
Além disso, atuou como professor de computação por 07 anos, na coordenação de CPD e sistemas administrativos na Rede Sinodal de Educação. O Sr. Cristiano é graduado em Sistemas de Informação pela
Universidade de Passo Fundo - RS, possuindo MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Márcio Elias Fulber - 911.803.920-00
O Sr. Márcio Elias Fulber é o Diretor Comercial da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Gerente de Exportação (de abril de 2011 a dezembro de 2013), Vendedor (de janeiro de 2003 a março de 2011),
Demonstrador Técnico (de junho a dezembro de 2002), tendo sido admitido nos quadros da Companhia em 11/02/2002. Além disso, exerceu as funções de Encarregado de Produção de Queijo na Randon
Agropecuária de janeiro de 2001 a maio de 2002. O Sr. Márcio é graduado em Medicina Veterinária, possuindo MBA em Marketing com ênfase em Gestão de Vendas e aperfeiçoamento em gestão de equipes
comerciais.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Ricardo Eber Diaz - 468.837.890-49
O Sr. Ricardo Eber Diaz é o Diretor de Relação com Investidores da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Gerente de Patrimônio (de fevereiro de 2014 até agosto de 2016), Diretor Gestor de Produção (de
agosto de 2012 a janeiro de 2014), Gerente Industrial (de abril de 2002 a julho de 2012), Gerente de Produção (de maio de 1997 a março de 2002), Supervisor do Departamento de Materiais (de janeiro de 1991 a
abril de 1997), Supervisor de Qualidade (de outubro de 1988 a dezembro de 1990), Desenhista Projetista (de abril de 1988 a setembro de 1988), tendo sido admitido nos quadros da Companhia em 04/04/1988.
Ainda, atuou de 2001 a 2009 como professor de Sistemas de Produção, Gestão de Materiais e Gestão de Custos na Faculdade de Economia, Administração e Contábeis da Universidade de Passo Fundo. O Sr.
Ricardo é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Passo Fundo - RS, possuindo Pós-Graduação em Engenharia de Produção pela Universidade de Passo Fundo - RS e MBA em Gestão
Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Susana Stapelbroek Trennepohl - 378.484.020-53
A Sra. Susana Stapelbroek Trennepohl é Conselheira de Administração da Companhia, já tendo ocupado o cargo de Diretora Administrativa e Financeira (de 2006 a 2013), onde desenvolveu e ainda desenvolve
atividades focadas em alavancar e avaliar constantemente o resultado da Companhia, além de coordenar a prospecção e a implantação de ferramentas tecnológicas, processos e serviços focados em melhorar a
relação da Companhia com seus clientes e colaboradores. Foi Diretora Executiva da Companhia, especialmente pelo seu conhecimento financeiro e de crédito focado no Agronegócio, além de sua larga experiência
no relacionamento comercial com Instituições Financeiras. A Sra. Susana é graduada em Economia pela Universidade de Passo Fundo.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Fernando Stapelbroek Trennepohl - 003.728.820-21
O Sr. Fernando Stapelbroek Trennepohl é Conselheiro de Administração da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Diretor Comercial (de 2009 a 2013), Gerente Comercial (de 2008 a 2009) e Assessor
Comercial (de 2007 a 2008), tendo, dessa forma, desenvolvido toda a sua carreira dentro da Companhia, em constante evolução.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Luiz Antônio do Souto Gonçalves - 528.345.737-00
O Sr. Luis Antônio do Souto Gonçalves é Conselheiro Independente de Administração da Companhia, também é Conselheiro Independente da Ouro Fino Química Ltda. Sócio da empresa Celeiro Capital, atuou no
BNDES e BNDESPAR ate janeiro de 2016 como Superintendente da Área de Capital Empreendedor, Chefe do Dpto. de Planejamento, Chefe do Dpto. de Mobilidade Urbana e no Bradesco como Chefe do Dpto. de
Sinistros do Atlântico Boavista. O Sr. Luis é graduado em Engenharia Mecânica pela UERJ – RJ (1980), possuindo MBA Executivo CCPPEAD UFRJ – RJ (1990), Mestrado em Engenharia de Produção COPPE
UFRJ – RJ (2001) e Doutorando em Engenharia de Produção COPPE UFRJ – RJ (2003 a 2004).
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Gilson Lari Trennepohl - 358.387.010-72
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O Sr. Gilson Lari Trennepohl é o Presidente do Conselho de Administração e o Diretor Presidente da Companhia, estando dentre as suas atribuições a estruturação do processo de venda a prazo com a Stara
Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, devido ao grande conhecimento dos negócios da Companhia, buscando aperfeiçoar os recursos humanos, tecnológicos e logísticos hoje existentes na
mesma. Completa o seu perfil o excelente relacionamento interpessoal e sua capacidade negocial com empresas, instituições financeiras e representantes dos três Poderes; Diretor Presidente da Companhia desde
2006; Diretor Comercial da Companhia de 1989 até 2006; Gerente de Marketing da Companhia de agosto de 1984 a 1989; Realizou diversos cursos de especialização nas áreas de Gestão de Negócios,
Empreendedorismo, Liderança, Gestão de Pessoas, Balanced Scorecard e Gerência de Projetos.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Átila Stapelbroek Trennepohl - 013.922.430-09
O Sr. Átila Stapelbroek Trennepohl é Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, já tendo ocupado os cargos de Diretor Industrial (de 2009 a 2013), Analista de Pesquisa e
Desenvolvimento Pleno (de 2007 a 2009), Analista de Pesquisa e Desenvolvimento Júnior (de 2005 a 2007) e Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento I (de 2004 a 2005), tendo, dessa forma, desenvolvido toda a
sua carreira dentro da Companhia, em constante evolução.
Declara, sob as penas da lei, e para todos os fins de direito, que nos últimos 05 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a presente data, a Companhia não possui comitês instalados.

PÁGINA: 210 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Fernando Stapelbroek Trennepohl

003.728.820-21 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Fernando Stapelbroek Trennepohl

003.728.820-21 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheira de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Átila Stapelbroek Trennepohl

013.922.430-09 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo
Pessoa relacionada

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Átila Stapelbroek Trennepohl

013.922.430-09 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Pessoa relacionada

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheira de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Fernando Stapelbroek Trennepohl

003.728.820-21 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro de Administração
Pessoa relacionada

Átila Stapelbroek Trennepohl

013.922.430-09 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Átila Stapelbroek Trennepohl

013.922.430-09 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo
Pessoa relacionada

Fernando Stapelbroek Trennepohl

003.728.820-21 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Conselheira de Administração
Pessoa relacionada

Átila Stapelbroek Trennepohl

013.922.430-09 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Conselheira de Administração
Pessoa relacionada

Fernando Stapelbroek Trennepohl

003.728.820-21 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Átila Stapelbroek Trennepohl

013.922.430-09 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheiro de Administração e Diretor Vice-Presidente Executivo
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Fernando Stapelbroek Trennepohl

003.728.820-21 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheiro de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa relacionada

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Conselheira de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Conselheira de Administração
Pessoa relacionada

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72 Stara S.A. - Indústria de Implementos Agrícolas 91.495.499/0001-00

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Observação
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

358.387.010-72

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlador Direto

Cargo/Função

Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58

Diretor Presidente (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

ST Incorporadora SPE Ltda.

21.472.970/0001-60

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

21.054.006/0001-11

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

378.484.020-53

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlador Direto

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
Susana Stapelbroek Trennepohl
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58

Diretor Administrativo-Financeiro Presidente (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

ST Incorporadora SPE Ltda.

21.472.970/0001-60

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

21.054.006/0001-11

Diretor (Estatutário)
Observação

Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58

Diretor Presidente (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlador Direto

Prestação de serviço

Controlada Direta

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

ST Incorporadora SPE Ltda.

21.472.970/0001-60

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

21.054.006/0001-11

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

378.484.020-53

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlador Direto

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
Diretor Administrativo-Financeiro Presidente (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

ST Incorporadora SPE Ltda.

21.472.970/0001-60

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

21.054.006/0001-11

Diretor (Estatutário)
Observação

Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58

Diretor Presidente (Estatutário)
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

358.387.010-72

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlador Direto

Prestação de serviço

Controlada Direta

Cargo/Função
Observação

Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

ST Incorporadora SPE Ltda.

21.472.970/0001-60

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente
Pessoa Relacionada

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

21.054.006/0001-11

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

04.164.581/0001-58

Diretor Administrativo-Financeiro Presidente (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor
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12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

378.484.020-53

Prestação de serviço

Controlada Direta

Prestação de serviço

Controlador Direto

Cargo/Função
Susana Stapelbroek Trennepohl
Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

ST Incorporadora SPE Ltda.

21.472.970/0001-60

Diretor (Estatutário)
Observação

Administrador do Emissor

Susana Stapelbroek Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de Administração
Pessoa Relacionada

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

21.054.006/0001-11

Diretor (Estatutário)
Observação
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
A Companhia mantém vigente o seguro de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O),
que visa a garantir aos administradores da Companhia o pagamento e/ou reembolso de despesas arcadas
por eles em decorrência de reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, no exercício
regular de suas funções. A Atual apólice prevê um limite máximo de garantia para as coberturas de até R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Referida apólice possui abrangência mundial.
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12.12 - Outras informações relevantes
Com relação às informações prestadas no item 12.10, acrescenta-se o quadro abaixo indicando as
relações possuídas pelos administradores da Companhia com empresas coligadas, referentes aos três
últimos exercícios sociais, conforme segue:

Identificação

CPF/CNPJ

Tipo de relação do Administrador
com a pessoa relacionada

Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
Exercício Social 31/12/2017
Administrador do Emissor
Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de

358.387.010-72

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Administração e Diretor
Presidente
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e
17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor Presidente
(Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de
Administração

e

358.387.010-72

Diretor

Presidente
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Susana Stapelbroek
Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de
Administração
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e

17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Susana Stapelbroek

378.484.020-53
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12.12 - Outras informações relevantes
Trennepohl
Conselheiro de
Administração
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Fabio Augusto Bocasanta
Diretor Administrativo e

694.271.780-00

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Financeiro
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e

17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Fabio Augusto Bocasanta
Diretor Administrativo e

694.271.780-00

Financeiro
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Exercício Social 31/12/2016
Administrador do Emissor
Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de

358.387.010-72

Administração e Diretor
Presidente
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e
Investimento

17.359.351/0001-96

Diretor Presidente
(Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Gilson Lari Trennepohl

358.387.010-72

Presidente do Conselho de

PÁGINA: 223 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

12.12 - Outras informações relevantes
Administração e Diretor
Presidente
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Susana Stapelbroek
Trennepohl

378.484.020-53

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Conselheiro de
Administração
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e

17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Susana Stapelbroek
Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de
Administração
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Fabio Augusto Bocasanta
Diretor Administrativo e

694.271.780-00

Financeiro
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e

17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Fabio Augusto Bocasanta
Diretor Administrativo e

694.271.780-00

Financeiro
Pessoa Relacionada

21.352.278/0001-06
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12.12 - Outras informações relevantes
Stara Participações
Financeiras Ltda.
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Exercício Social 31/12/2015
Administrador do Emissor
Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de

358.387.010-72

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Administração e Diretor
Presidente
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e
Investimento

17.359.351/0001-96

Diretor Presidente
(Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Gilson Lari Trennepohl
Presidente do Conselho de

358.387.010-72

Administração e Diretor
Presidente
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Susana Stapelbroek
Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de
Administração
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e

17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Susana Stapelbroek
Trennepohl

378.484.020-53

Conselheiro de
Administração
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12.12 - Outras informações relevantes
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Fabio Augusto Bocasanta
Diretor Administrativo e

694.271.780-00

Prestação de Serviço

Coligada

Prestação de Serviço

Coligada

Financeiro
Pessoa Relacionada
Stara Financeira S.A. –
Crédito, Financiamento e

17.359.351/0001-96

Investimento
Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
Administrador do Emissor
Fabio Augusto Bocasanta
Diretor Administrativo e

694.271.780-00

Financeiro
Pessoa Relacionada
Stara Participações
Financeiras Ltda.

21.352.278/0001-06

Diretor (Estatutário)
Observação
Não há.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
a. Objetivos da política ou prática de remuneração:

A política de remuneração da Companhia tem como objetivo compensar de forma suficiente e satisfatória
as competências e responsabilidades de seus administradores, de acordo com as práticas usuais do
mercado e as políticas salariais vigentes, visando o atendimento e conciliação dos interesses dos próprios
administradores, da Companhia e seus acionistas.

A companhia não possui uma política de remuneração formalmente aprovada por qualquer de seus órgãos
da administração e tampouco é divulgada pela Companhia.

b. Composição da remuneração:

i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração

A remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia é composta por uma
remuneração fixa mensal.

Diretoria

A remuneração dos membros da Diretoria da Companhia é composta da seguinte forma:
Remuneração fixa – ao Diretor Presidente e ao e ao Diretor Vice-Presidente Executivo são devidos 12
(doze) salários base mensais ao ano; aos demais Diretores são devidos 12 (doze) salários base mensais
ao ano, sendo o salário mensal do mês de dezembro pago em dobro.
Remuneração variável anual – a remuneração variável é elaborada conforme a meta de lucro líquido
estabelecida para cada exercício social. Conforme a faixa percentual atingida da meta proposta, é
estabelecido um percentual de bônus para os Diretores, o qual é calculado sobre o lucro líquido antes do
PLR.

As faixas de bônus estabelecidas pela Companhia aos Diretores são as seguintes: (i) Lucro Líquido acima
de 10,00% - 1,00% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,82% aos demais Diretores; (ii) Lucro
Líquido entre 8,00% e 9,99% - 0,80% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,68% aos demais
Diretores; (iii) Lucro Líquido abaixo de 7,99% - 0,64% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,54%
aos demais Diretores.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
Conselho Fiscal

Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal é de funcionamento não
permanente, podendo ser instalado em qualquer exercício social, nos termos do Estatuto Social e da
legislação societária. Atualmente, a Companhia não possui Conselho Fiscal instalado.

ii.

Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, a proporção de cada elemento na remuneração
total

O item não se aplica com relação ao Conselho de Administração, tendo em vista que nos três últimos
exercícios sociais a remuneração de seus membros foi composta exclusivamente pela remuneração fixa
mensal.

Em relação à Diretoria, o percentual de cada elemento da remuneração nos três últimos exercícios sociais
pode ser assim representada:
Exercício Social

Salário / Pró-labore

Remuneração variável /

(remuneração fixa)

Participação nos resultados

2017

38,24%

65,72%

2016

100,00%

2015

58,87%

Total

100%
100%

41,13%

100%

A base para o cálculo da remuneração variável da Diretoria é o resultado do exercício social anterior ao do
seu pagamento. Desta forma, nas Demonstrações Financeiras da Companhia não foram feitas
apropriações desses valores dentro do ano. Assim, o valor reconhecido em 2015 se refere aos bônus de
2014. Já em 2016 não tem valor atribuído pelo fato de ter havido prejuízo em 2015.

iii.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

A Companhia não possui metodologia de cálculo e de reajuste para cada um dos elementos da
remuneração dos seus administradores, sendo a remuneração fixa mensal ajustada de acordo com os
percentuais de reajustes anuais coletivos.

iv.

Razões que justificam a composição da remuneração

A remuneração estipulada pela Companhia aos seus administradores é baseada nas práticas de mercado
e está em consonância com seus próprios objetivos, visando à mais adequada remuneração aos seus
profissionais, de acordo com suas competências e responsabilidades.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
v.

Existência de membros não remunerados e a razão para esse fato

Não aplicável à Companhia, uma vez que todos os membros da administração são remunerados pelo
exercício de seus mandatos.

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada
elemento na remuneração

Em relação à remuneração variável prevista para os Diretores no exercício social de 2017, as principais
metas da Companhia estavam baseadas no lucro líquido apurado no exercício.

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

O valor da remuneração variável dos Diretores é definido como um percentual do lucro líquido,
determinado em função do percentual de alcance das metas estabelecidas e, portanto, em função direta
da evolução dos indicadores de desempenho estabelecidos.

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo

A prática adotada pela Companhia com relação aos elementos estruturantes da remuneração total dos
administradores está em plena consonância com os interesses de curto, médio e longo prazo da
Companhia.

A remuneração variável dos Diretores serve como forma de incentivo a estes para trabalharem no alcance
e superação das metas de lucro anualmente fixadas.

f.

Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos

Não aplicável à Companhia, pois não há qualquer 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 nosso controle societário

Não aplicável à Companhia, uma vez que inexistem remunerações ou benefícios vinculados à ocorrência
de quaisquer eventos societários.
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
h. Práticas e procedimentos adotados pelo Conselho de Administração para definir a remuneração
individual do Conselho de Administração e da Diretoria, indicando:

i.

Os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que
forma participam

Não existem órgãos ou comitês formalizados para a execução de tais atividades.

ii.

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

Não existem estudos formalizados para a fixação da remuneração individual. Os critérios
utilizados são baseados no atingimento geral das metas da Companhia e no desempenho
individual dos membros da Diretoria.

iii.

Com que frequência e de que forma o Conselho de Administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor

Sempre na primeira reunião anual onde é feita a indicação para aprovação na AGO.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

7,00

13,00

Nº de membros remunerados

6,00

7,00

13,00

479.768,16

1.669.470,65

2.149.238,81

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

95.953,63

333.894,13

429.847,76

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais de
20,00% de INSS.

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais
de 20,00% de INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

6.200.000,00

6.200.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

A remuneração variável
atribuída aos membros da
Diretoria Estatutária da
Companhia está diretamente
vinculada ao lucro líquido obtido
em cada exercício conforme
descrito no item 13.1 deste
formulário, assim optou-se por
não fazer a previsão dos
encargos de INSS e colocar o
valor total aprovado na AGO
para remuneração variável.
575.721,79

8.203.364,78

8.779.086,57

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

7,00

13,00

Nº de membros remunerados

6,00

7,00

13,00

430.439,76

1.640.046,91

2.070.486,67

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

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

86.087,95

328.009,38

414.097,33

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais de
20,00% de INSS.

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais
de 20,00% de INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.144.649,78

3.144.649,78

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

628.929,96

628.929,96

Descrição de outras
remunerações variáveis

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais
de 20,00% de INSS.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

516.527,71

5.741.636,03

6.258.163,74

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

7,00

12,00

Nº de membros remunerados

4,00

7,00

11,00

239.792,16

1.305.614,45

1.545.406,61

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

47.958,43

261.122,89

309.081,32

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais de
20,00% de INSS.

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais
de 20,00% de INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

PÁGINA: 232 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

287.750,59

1.566.737,34

1.854.487,93

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

6,00

10,00

Nº de membros remunerados

4,00

6,00

10,00

239.792,16

1.027.979,03

1.267.771,19

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

47.958,43

205.595,81

253.554,24

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais de
20,00% de INSS.

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais
de 20,00% de INSS.

Remuneração variável
Bônus

0,00

718.240,68

718.240,68

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

143.648,14

143.648,14

Descrição de outras
remunerações variáveis

O valor lançado como “outros” é
referente aos encargos sociais
de 20,00% de INSS.

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00
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Observação

Total da remuneração

287.750,59

2.095.463,66

2.383.214,25
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2018)

Número total de
membros
Número total de
membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

06

07

Não aplicável

13

06

07

Não aplicável

13

Bônus (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas

1

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

R$ 6.200.000,00

Não aplicável

R$ 6.200.000,00

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Participação nos resultados (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

1

A remuneração variável atribuída aos membros da Diretoria Estatutária da Companhia está diretamente vinculada
ao lucro líquido obtido em cada exercício, não havendo meta de lucro estabelecida, o que impossibilita a informação
de valor previsto, mínimo ou máximo da remuneração variável, mas somente o que efetivamente foi reconhecido. As
faixas de bônus estabelecidas pela Companhia aos Diretores são as seguintes: (i) Lucro Líquido acima de 10,00% 1,00% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,82% aos demais Diretores; (ii) Lucro Líquido entre 8,00% e
9,99% - 0,80% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,68% aos demais Diretores; (iii) Lucro Líquido abaixo de
7,99% - 0,64% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,54% aos demais Diretores.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017

Número total de
membros
Número total de
membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

06

07

Não aplicável

13

06

07

Não aplicável

13

Bônus (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

2

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

R$ 3.144.649,78

Não aplicável

R$ 3.144.649,78

Participação nos resultados (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2016

Nº total de
membros
Nº total de
membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

05

07

Não aplicável

12

04

07

Não aplicável

11

Não aplicável

Não aplicável

Bônus (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração

Não aplicável

Não aplicável

2

A remuneração variável atribuída aos membros da Diretoria Estatutária da Companhia está diretamente vinculada
ao lucro líquido obtido em cada exercício, não havendo meta de lucro estabelecida, o que impossibilita a informação
de valor previsto, mínimo ou máximo da remuneração variável, mas somente o que efetivamente foi reconhecido. As
faixas de bônus estabelecidas pela Companhia aos Diretores são as seguintes: (i) Lucro Líquido acima de 10,00% 1,00% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,82% aos demais Diretores; (ii) Lucro Líquido entre 8,00% e
9,99% - 0,80% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,68% aos demais Diretores; (iii) Lucro Líquido abaixo de
7,99% - 0,64% ao Diretor Vice-Presidente Executivo e até 0,54% aos demais Diretores.
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Participação nos resultados (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2015

Nº total de
membros
Nº total de
membros
remunerados

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Conselho Fiscal

Total

04

06

Não aplicável

10

04

06

Não aplicável

10

Bônus (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

R$ 718.240,68

Não aplicável

R$ 718.240,68

Participação nos resultados (em R$)
Valor mínimo
previsto no plano
de remuneração
Valor máximo
previsto no plano
de remuneração

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
Valor previsto no
plano de
remuneração, caso
as metas sejam
atingidas
Valor efetivamente
reconhecido no
resultado do
exercício social

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração
e da Diretoria Estatutária.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
Não aplicável à Companhia, conforme informado no item 13.4.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
Não aplicável à Companhia, conforme informado no item 13.4.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
Não aplicável à Companhia, conforme informado no item 13.4.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
Não aplicável à Companhia, conforme informado no item 13.4.

PÁGINA: 243 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
Na data de encerramento do exercício social findo em 2017, eram detidas, indiretamente, por membros do
Conselho de Administração da Companhia, o total de 264.269.933 (duzentas e sessenta e quatro
milhões duzentas e sessenta e nove mil novecentos e trinta e três) ações ordinárias, através da ST e
Filhos Participações Societárias Ltda., acionista controladora da Companhia.

Para não haver duplicidade, nos casos em que um mesmo Administrador ocupe cargo na Diretoria e no
Conselho de Administração, as ações estão computadas apenas no Conselho de Administração.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
A Companhia não possui planos de previdência para os membros do Conselho de Administração e
Diretores Estatutários.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2017

31/12/2016

Conselho de Administração
31/12/2015

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

Nº de membros

7,00

7,00

6,00

6,00

5,00

4,00

Nº de membros
remunerados

7,00

7,00

6,00

6,00

4,00

4,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

975.217,36

432.000,00

432.000,00

137.266,27

71.937,65

71.937,65

Valor da menor
remuneração(Reais)

590.039,52

183.913,73

133.177,42

71.937,65

71.937,65

71.937,65

Valor médio da
remuneração(Reais)

820.233,72

223.819,62

349.243,94

86.087,95

71.937,65

71.937,65

Observação
Diretoria Estatutária
Conselho de Administração
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
A Companhia possui apólice de seguro de Responsabilidade Civil que estrutura mecanismos de proteção
e indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou eventos de força maior (D&O),
que garante à Companhia proteção financeira para que todos os que ocupam cargos diretivos tomem as
decisões diárias com serenidade. Referida apólice é válida até 30 de outubro de 2018, possuindo limite
máximo de cobertura no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Não existem arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos estabelecidos como parte
da política da Companhia que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os
administradores em caso de destituição do cargo ou aposentadoria.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
Com relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, segue abaixo
os percentuais reconhecidos no resultado da Companhia referentes à remuneração de membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, que sejam partes relacionadas a controladores diretos ou
indiretos.

Conselho de administração
Diretoria Estatutária

Exercício 2017
50%
38%

Exercício 2016
100%
48%

Exercício 2015
100%
61%
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Com relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, não existem
quaisquer valores reconhecidos no resultado da Companhia referentes à remuneração de membros do
Conselho de Administração e da Diretoria, por qualquer razão que não a função que ocupam.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

Com relação aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, não existem
valores reconhecidos no resultado de controladores, de sociedades sob controle comum e/ou controladas
da Companhia como remuneração de membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Conselho Fiscal, em função do exercício de cargo na Companhia.

Há, porém, remuneração reconhecida no resultado de controlada a membros da Diretoria Estatutária da
Companhia, tendo em vista o exercício, por estes, nessas Sociedades, de cargos de administração
(Diretoria Estatutária). Essas remunerações estão representadas nos quadros abaixo, com relação aos
três últimos exercícios sociais:

Exercício Social 2017 – Demais remunerações recebidas
Conselho de
Diretoria
Administração
Estatutária
Controladores
diretos e indiretos
Controladas
R$ 137.351,48
Sociedades
sob
controle comum
Exercício Social 2016 – Demais remunerações recebidas
Conselho de
Diretoria
Administração
Estatutária
Controladores
diretos e indiretos
Controladas
R$ 116.031,01
Sociedades
sob
controle comum
Exercício Social 2015 – Demais remunerações recebidas
Conselho de
Diretoria
Administração
Estatutária
Controladores
diretos e indiretos
Controladas
R$ 106.777,11
Sociedades
sob
controle comum

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

R$ 137.351,48

-

-

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

R$ 116.031,01

-

-

Conselho Fiscal

Total

-

-

-

R$ 106.777,11

-

-
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13.16 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
a. Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

Matriz
Área
Diretoria Estatutária
Administrativo
Comercial
Industrial
Eng. Produto e TI
Total Matriz

31/12/2015
8
181
255
1423
208
2075

31/12/2016
7
211
210
1206
171
1805

31/12/2017
7
206
212
1171
174
1770

Filial
Área
Administrativo
Industrial
Total Filial

31/12/2015
10
149
159

31/12/2016
13
161
174

31/12/2017
16
164
180

Total Empresa

2234

1979

1950
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

Salários e Encargos

Total de Salários e Encargos
Matriz
Diretoria
Administrativo
Comercial
Industrial
Eng. Produto e TI
Total
Filial
Administrativo
Industrial
Total Filial
Total Empresa

2015
1.027.979,03
5.362.497,36
8.668.175,16
33.169.646,76
8.231.885,76
56.460.184,07

Encargos
195.253,94
935.219,54
1.511.729,75
5.784.786,39
1.435.640,88
9.862.630,50

2015
246.789,84
3.573.576,48
3.820.366,32

Encargos
43.040,15
623.231,74
666.271,89

60.280.550,39 10.528.902,39

2016
Encargos
2017
Encargos
1.305.614,45
445.114,25 1.494.626,28
445.199,87
6.575.351,04 2.459.838,82 7.003.239,60 2.620.612,26
8.358.334,56 3.126.852,96 8.744.233,56 3.272.092,20
31.742.292,72 11.874.791,71 33.024.672,36 12.357.832,40
7.546.414,20 2.823.113,55 8.347.051,44 3.123.466,65
55.528.006,97 20.729.711,29 58.613.823,24 21.819.203,38
2016
178.395,72
4.130.935,32
4.309.331,04

Encargos
68.182,84
1.578.843,48
1.647.026,32

2017
185.605,92
4.501.871,16
4.687.477,08

Encargos
70.997,79
1.722.051,25
1.793.049,05

59.837.338,01 22.376.737,62 63.301.300,32 23.612.252,42
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14.1 - Descrição dos recursos humanos
Matriz
Diretoria
Administrativo
Comercial
Industrial
Eng. Produto e TI
Total

Total Salários Total Encargos
3.828.219,76
1.085.568,07
18.941.088,00
6.015.670,62
25.770.743,28
7.910.674,90
97.936.611,84 30.017.410,50
24.125.351,40
7.382.221,08
170.602.014,28 52.411.545,17

Total Geral
4.913.787,83
24.956.758,62
33.681.418,18
127.954.022,34
31.507.572,48
223.013.559,45

(%)

Filial
Administrativo
Industrial
Total Filial

Total Salários Total Encargos
610.791,48
182.220,78
12.206.382,96
3.924.126,47
12.817.174,44
4.106.347,25

Total Geral
793.012,26
16.130.509,43
16.923.521,69

(%)

Total Empresa

183.419.188,72

56.517.892,43

2,20%
11,19%
15,10%
57,37%
14,13%
100%

4,69%
95,31%
100%

239.937.081,15

Matriz
Total Salários Total Encargos Total Geral
Diretoria
3.828.219,76 1.085.568,07
4.913.787,83
Administrativo
19.551.879,48 6.197.891,41 25.749.770,89
Comercial
25.770.743,28 7.910.674,90 33.681.418,18
Industrial
110.142.994,80 33.941.536,97 144.084.531,77
Eng. Produto e TI 24.125.351,40 7.382.221,08 31.507.572,48
Total
183.419.188,72 56.517.892,43 239.937.081,15

(%)
2,05%
10,73%
14,04%
60,05%
13,13%
100%

Os salários e encargos demonstrados nas tabelas acima representam os valores médios anuais
de cada grupo para cada ano base. O percentual de participação de cada grupo demonstrado no
gráfico acima representa o somatório dos valores para os três períodos.
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

Escolaridade

Formação escolar
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau incompleto
2º grau completo
Técnicos
Superior Incompleto
Superior Completo
Pós-graduados
Mestres
Total

2015
Nº funcionários
286
200
282
614
245
366
177
57
7
2234

(%)
12,80%
8,95%
12,62%
27,48%
10,97%
16,38%
7,92%
2,55%
0,31%
100,00%

Formação escolar
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau incompleto
2º grau completo
Técnicos
Superior Incompleto
Superior Completo
Pós-graduados
Mestres
Total

2016
Nº funcionários
250
174
227
531
212
356
154
67
8
1979

(%)
12,63%
8,79%
11,47%
26,83%
10,71%
17,99%
7,78%
3,39%
0,40%
100,00%

Formação escolar
1º grau incompleto
1º grau completo
2º grau incompleto
2º grau completo
Técnicos
Superior Incompleto
Superior Completo
Pós-graduados
Mestres
Total

2017
Nº funcionários
224
159
235
525
211
328
172
88
8
1950

(%)
11,32%
8,03%
11,87%
26,53%
10,66%
16,57%
8,69%
4,45%
0,40%
98,53%

Mestres
Pós-graduados

Superior Completo
Superior Incompleto
Técnicos

2º grau completo
2º grau incompleto
1º grau completo

1º grau incompleto
0

100

200

300

400

500

600

700

Mestres

Pós-graduados
Superior Completo
Superior Incompleto

Técnicos
2º grau completo

2º grau incompleto
1º grau completo

1º grau incompleto
0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

Mestres

Pós-graduados
Superior Completo

Superior Incompleto
Técnicos
2º grau completo

2º grau incompleto
1º grau completo

1º grau incompleto
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

b. Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização
geográfica)

Matriz
Área
Segurança
Alimentação
Total Matriz

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
22
17
17
35
30
27
57
47
44
Filial

Área
Segurança
Alimentação
Total Filial
Total Empresa

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
2
2
2
5
5
5
7
7
7
64

54

51

2015

2016

2017

2,29

2,60

1,44

c. Índice de rotatividade

Índice de rotatividade
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
Após os ajustes feitos em 2016 no quadro de colaboradores, não houve outras alterações relevantes no
último período, em função disso o índice de rotatividade reduziu significativamente.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

a. Política de Salários e remuneração variável
A política de salários da empresa Stara é embasada em uma tabela salarial, onde a variação entre faixas
(steps) é de 10% e é definida de acordo com o cargo de cada colaborador. São realizados ajustes de
faixas salariais todos os meses, obedecendo algumas regras internas de acordo com o orçamento
disponível e analisando o desempenho do colaborador. São efetuados também, alterações para
enquadramentos conforme a legislação trabalhista (pisos de categorias) e alterações salariais na data
base, em função de dissídio coletivo. Para servir de base na construção da política (salário de acordo com
o cargo), efetuamos comparações com os salários de mercado e participamos de pesquisas salariais com
consultorias especializadas.

Com relação à Remuneração variável, contamos com a Participação nos Lucros e Resultados. Que tem
como objetivo: distribuir resultados com base no Lucro Líquido a ser alcançado pela empresa no decorrer
do ano; ser uma ferramenta de motivação para os colaboradores da empresa, reconhecendo o esforço
realizado por toda a equipe; alcançar níveis de faturamento mais elevados e ao mesmo tempo ter uma
equipe mais participativa, coesa e integrada aos objetivos da empresa. Essa participação é anual e tem os
seguintes critérios: do lucro líquido total apurado serão destinados 6% (seis por cento) para distribuição
aos colaboradores, o qual será distribuído de forma proporcional ao salário base do colaborador,
considerando que: 30% deste valor será distribuído com base no lucro apurado e 70% está vinculado ao
atingimento de metas.
b. Política de benefícios
Buscando incentivar e reconhecer o esforço de cada um dentro da empresa, a Stara oferece inúmeros
benefícios aos seus colaboradores. Dentre eles, podemos citar: Assistência odontológica nas
dependências da empresa; Serviços bancários nas dependências da empresa; Seguro de vida; Auxílio
educação; Vale transporte; Vale alimentação; Associação esportiva e recreativa; Refeitório na empresa;
Convênios médicos; Convênios com bancos para empréstimos consignados aos funcionários; Festa de
Natal para filhos de funcionários; Jantar/Baile do Jubilados, com homenagem para os funcionários que
completam determinado tempo de empresa; Participação no programa empresa cidadã; Programa de
Participação nos Lucros e Resultados; entre outros. Os benefícios estão disponíveis a todos os
colaboradores.
c. Características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não
administradores
Não há plano de remuneração baseado em ações para empregados não administradores.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
A empresa Stara procura manter uma relação participativa com o sindicato patronal, bem como manter um
bom relacionamento com os sindicatos representantes dos trabalhadores, com as premissas de sempre
buscar o diálogo e a negociação, satisfazendo todos os envolvidos. Segue abaixo, relação dos sindicatos
que mantêm relação com a empresa, bem como seu percentual de participação.

Sindicato patronal:

- SIMERS: Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul.
Endereço: Av. Assis Brasil, 8787, Bairro Sarandi, Porto Alegre, CEP: 91.140-001. Telefone: (51) 35579700

Sindicatos dos trabalhadores:

- SINDIMAQUINAS: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE MÁQUINAS
AGRICOLAS, IMPLEMENTOS E PECAS AGRICOLAS, TRATORES, MOTORES E FORJARIAS DE
CARAZINHO - RS. Endereço: Av. São Bento, nº 501, Bairro: Gloria. Cidade: Carazinho. UF: Rio Grande
do Sul. CEP: 99525-000. Telefone: (54)3331-1088 / 3331-3356.

-

STIMMMEMAQ:

SINDICATO

DOS

TRABALHADORES

NAS

INDÚSTRIAS

METALÚRGICAS,

MECÂNICA E DE MATERIAL ELÉTRICO DE NÃO-ME-TOQUE - RS. Endereço: Rua Pastor Theophil
Dietsch, 417, Bairro Industrial, Cidade: Não-Me-Toque, UF: Rio Grande do Sul. CEP: 99470-000, Telefone:
(54) 3332-3755.

- SIDERGS: SINDICATO DOS TRABALHADORES DESENHISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. Endereço: Rua Voluntários da Patria, nº 527, Bairro: Centro. Cidade: Porto Alegre. UF: Rio Grande
do Sul. CEP: 90.030-003. Telefone: (51)3226 – 4268.

- SINDI RODOVIARIOS: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE TRANSPORTE DE CARGA SECA,
LIQUIDA. Endereço: Rua Alexandre da Motta, nº 585, Bairro: Centro. Cidade: Carazinho. UF: Rio Grande
do Sul. CEP: 99.500-000. Telefone: (54)3331 – 5300.

- SINDITEST-RS:

SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANCA DO TRAB DO ESTADO RS.

Endereço: Rua Dr Flores, nº 105, Bairro: Centro. Cidade: Porto Alegre. UF: Rio Grande do Sul. CEP:
90.020-122. Telefone: (51)3344 – 8592.

- SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS: Endereço: Rua Av. Franklin RooSelvet, nº 194, Bairro:
Centro. Cidade: Rio de Janeiro. UF: Rio de Janeiro. CEP: 20.021-120. Telefone: (21)2533-1976.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
- SENGE-RS: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Endereço:
Rua Erico Verissimo, nº 960, Bairro: Menino Jesus. Cidade: Porto Alegre. UF: Rio Grande do Sul. CEP:
90.160-180. Telefone: (51)3230-1600.

- SINDISAUDE: SINDICATO PROF ENF TEC DUCH MAS EMP HOSP CASAS SAUDE RS: Endereço:
Rua João Guimarães, nº 37/41, Bairro: Santa Cecília. Cidade: Porto Alegre. UF: Rio Grande do Sul. CEP:
90.630-170. Telefone: (51)3378 – 6600.

Percentual de Representatividade Sindical
SINDIMAQUINAS
STIMMMEM
SIDERGS
SENGE-RS
SINDI RODOVIARIOS
SINDITEST-RS
SIND SAÚDE
SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS

8,94%
86,95%
2,11%
0,82%
0,77%
0,31%
0,05%
0,05%
100,00%
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14.5 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-RS

Não

Augustín & Cia Ltda.
91.495.457/0001-70

Não

10/06/2015

Não
949.730

0,320000%

0

0,000000%

949.730

0,320000%

266.014.302

89,420000%

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.
21.054.006/0001-11

Brasileira-RS

Sim

Sim

10/06/2015

Não
266.014.302

89,420000%

0

0,000000%

BNDES Participações S.A – BNDESPAR
00.383.281/0001-09

Brasileira-RJ

Sim

Não

10/06/2015

Não
30.534.351

10,260000%

0

0,000000%

30.534.351

10,260000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

297.498.383

100,000000%

0

0,000000%

297.498.383

100,000000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

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

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

21.054.006/0001-11

Átila Stapelbroek Trennepohl
013.922.430-09

Brasileira

Não

Não

18/11/2014

0,660000

0

0,000000

1.470.235

Não

Não

18/11/2014

0

0,000000

1.470.235

Não

Não

18/11/2014

0

0,000000

105.342.559

Não
1.470.235
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,660000

Fernando Stapelbroek Trennepohl
003.728.820-21

Brasileira-RS

Não
1.470.235

0,660000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

0,660000

Gilson Lari Trennepohl
358.387.010-72

Brasileira-RS

Não
105.342.559

46,980000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

46,980000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

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

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ST e Filhos Participações Societárias Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

21.054.006/0001-11

Nicole Stapelbroek Trennepohl
010.839.060-89

Brasileira-RS

Não

Não

18/11/2014

0,660000

0

0,000000

1.470.235

0,660000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira-RS

Não

Sim

18/11/2014

51,040000

0

0,000000

114.455.855

51,040000

0

0,000000

224.209.119

100,000000

Não
1.470.235
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Susana Stapelbroek Trennepohl
378.484.020-53
Não
114.455.855
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

224.209.119

100,000000
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Data da última assembleia / Data da
última alteração

25/04/2019

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

3

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

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

Quantidade ordinárias (Unidades)

31.484.081

10,582941%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

31.484.081

10,582941%
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15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico

1

Há acordo judicialmente homologado entre a Companhia e o Sr. Cláudio Roberto Kist prevendo, dentre outras medidas, a
aquisição futura da totalidade da sua participação na Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.
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parte
a. Partes

A Companhia possui acordo de acionistas firmado entre a controladora direta ST e Filhos Participações
Societárias Ltda. e os controladores indiretos Gilson Lari Trennepohl e Susana Stapelbroek Trennepohl, de
um lado, e, de outro, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e, ainda, como intervenientes, a
Companhia e a Stara Participações Financeiras S.A.

b. Data de celebração

O acordo de acionistas mencionado foi celebrado pelas partes em 28 de abril de 2015.

c. Prazo de vigência

Conforme cláusula 15.1 do acordo de acionistas celebrado, o mesmo entrou em vigor na data de sua
celebração, permanecendo válido e eficaz pelo prazo de 20 (vinte) anos, sendo prorrogado
automaticamente por períodos adicionais de 10 (dez) anos se nenhum acionista informar aos demais,
mediante comunicação por escrito entregue com antecedência de 90 (noventa) dias, sua decisão de não
prorrogar o acordo, exceto pela obrigação da Companhia de prestar informações ao BNDESPAR, descrita
na cláusula 11.1.6 do acordo, a qual permanecerá válida e eficaz perante o BNDESPAR enquanto este
detiver influência significativa na Companhia, conforme dispõe a Lei nº 6.404/76.

d. Descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle

Conforme cláusula 4.3 do mencionado acordo, a deliberação acerca das matérias adiante elencadas, com
relação à Companhia, serão de competência da assembleia geral de acionistas da Companhia e somente
serão aprovadas se a BNDESPAR não se manifestar (em assembleia geral de acionistas ou por
notificação) contrariamente à aprovação da referida matéria, enquanto o BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR detiver, no mínimo, 5% de participação na Companhia.
Matérias sujeitas a veto pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPAR:


Qualquer alteração dos atos constitutivos da Companhia em relação ao objeto social, composição
e funções do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal, alteração da sede e
alteração de mecanismos de restrição de poder de voto ou manutenção de dispersão acionária ou
outros que possam prejudicar os direitos dos acionistas previstos no Acordo;



Aprovação do balanço patrimonial, das demonstrações de resultado e das demais demonstrações
financeiras anuais consolidadas da Companhia, quando o parecer do auditor independente for
adverso, apresentar ressalvas ou abstenção de opinião;
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Reorganizações societárias (fusão, incorporação, cisão ou incorporação de ações) envolvendo a
Companhia, exceto incorporação de subsidiárias integrais pela Companhia;



Redução de capital, resgate, amortização ou recompra de ações;



Transformação de tipo societário da Companhia;



Liquidação, dissolução, cessação do estado de liquidação e extinção da Companhia;



Autorização aos administradores da Companhia para requerer falência, recuperação judicial,
extrajudicial ou procedimento similar da Companhia;



Emissão de novas ações pela Companhia, exceto se a emissão obedecer aos seguintes
parâmetros, cumulativamente: (a) a integralização for realizada somente em dinheiro, observado o
direito de preferência de que trata o artigo 171 da Lei nº 6.404/76 e a emissão não enseje uma
transferência de controle da Companhia; (b) seja realizada no contexto de um IPO qualificado; ou,
ainda; (c) atenda aos termos de um plano de incentivo de longo prazo devidamente aprovado, nos
termos do acordo;



Adoção de qualquer novo Plano de Inventivo de Longo Prazo ou alteração no Plano de Incentivo
de Longo Prazo então vigente;



Alteração dos termos, condições, características ou vantagens das ações, ou criação de quaisquer
outras ações distintas das ações existentes;



Realização de qualquer IPO que não seja um IPO qualificado;



Fixação de remuneração e participação nos lucros ou resultados dos Administradores da
Companhia e das controladas; e



Aprovação de proposta para distribuição de juros sobre o capital próprio e/ou distribuição de
dividendos na Companhia acima do mínimo obrigatório, caso resulte num aumento da dívida
líquida da Companhia de forma a superar o limite de endividamento.

e. Descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários
ou de pessoas que assumam posições gerenciais

Conforme cláusula 5.2.3 do mencionado acordo, o BNDESPAR tem direito de eleger 01 (um) membro do
Conselho de Administração e seu respectivo suplente enquanto detiver 5% (cinco por cento) ou mais do
capital social. Não obstante o conselheiro do BNDESPAR poder vir a ser considerado um Conselheiro
Independente, o BNDESPAR terá o direito de solicitar ao acionista controlador a eleição de um outro
Conselheiro Independente, que será eleito por maioria dos acionistas, cabendo ao acionista controlador
informar ao BNDESPAR no momento da convocação da assembleia geral que pretender eleger o
Conselheiro Independente o nome do candidato que será indicado pelo acionista controlador para tal vaga.
Caberá ao acionista controlador eleger o restante dos membros do Conselho de Administração, inclusive
seu Presidente.
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Conforme cláusula 5.7 do mencionado acordo, a Companhia contará com um Conselho Fiscal de caráter
não permanente, o qual poderá ser instalado nos termos da Lei nº 6.404/76 ou mediante a solicitação do
BNDESPAR nesse sentido. A partir de tal solicitação, será convocada, nos termos do acordo, assembleia
geral de acionistas para instalação do Conselho Fiscal e eleição dos seus membros, o que deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação do BNDESPAR. O Conselho Fiscal será
composto por, no mínimo, 3 (três) membros e igual número de suplentes, sendo que o BNDESPAR terá o
direito de eleger, isoladamente, 01 (um) membro para compor o referido conselho, e cabendo ao acionista
controlados a indicação dos demais membros.

Conforme cláusula 5.8 do mencionado acordo, o BNDESPAR poderá solicitar a criação de um Comitê
Financeiro para assessorar o Conselho de Administração em questões financeiras, como a realização de
fusões e aquisições e a prestação de garantias para terceiros. A partir de tal solicitação do BNDESPAR,
será convocada, nos termos do acordo, assembleia geral de acionistas para instalação do Comitê
Financeiro e eleição dos seus membros, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da solicitação do BNDESPAR. O Comitê Financeiro será composto por, no mínimo, 3 (três) membros e
igual número de suplentes. Deverá, ainda, haver 01 (um) membro independente e o BNDESPAR terá o
direito de eleger, isoladamente, 01 (um) membro para compor o referido conselho, e cabendo ao acionista
controlados a indicação dos demais membros.

f.

Descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las

Transferência de ações

Dispõe a cláusula 6.1 do acordo mencionado que caso um acionista deseje transferir, a qualquer título,
total ou parcialmente, suas ações vinculadas ao acordo, somente poderá fazê-lo se houver, previamente à
pretendida transferência, observado as disposições previstas sobre a transferência de ações, o direito de
preferência e o direito de venda conjunta, se e conforme aplicável, sendo certo que qualquer transferência
de ações vinculadas ao acordo que não esteja de acordo com as disposições estabelecidas será
considerada nula de pleno direito e a Companhia não registrará tal transferência de ações vinculadas:


As disposições previstas sobre transferência de ações, direito de preferência e direito de venda
conjunta serão aplicáveis a qualquer operação que for realizada com o objetivo de frustrar o
exercício das citadas disposições, inclusive por meio de cisões, incorporações ou fusões.

A cláusula 6.2 prevê, com relação à manutenção de controle, que até a realização do IPO qualificado
(“Período de Lock-Up”, o acionista controlador não poderá direta ou indiretamente, realizar qualquer
operação que resulte em uma transferência de controle da Companhia (“Lock-Up”), exceto com o
consentimento prévio e expresso do BNDESPAR:
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Para cumprimento do disposto na cláusula 6.2, o acionista controlador obriga-se adicionalmente,
no ato de celebração do acordo, a: (i) não celebrar qualquer contrato ou emitir qualquer título que
prometa a transferência de controle; ainda que tal contrato ou título estabeleça que sua
implementação seja realizada após o período de Lock-Up; (ii) não anunciar publicamente a
intenção de realizar uma transferência de controle; e (iii) não criar, sob qualquer forma e a qualquer
título, qualquer ônus sobre ações que possam ensejar uma transferência de controle.



No que se refere à manutenção da participação mínima dos Srs. Gilson Lari Trennepohl e Susana
Stapelbroek Trennepohl na Holding controladora da Companhia, a ST e Filhos Participações
Societárias Ltda., até a realização do IPO qualificado, estes se obrigam a manter, individualmente,
sob sua titularidade, quotas da Holding controladora correspondentes a, no mínimo, 80% (oitenta
por cento) da participação no capital social da Companhia de que cada um era titular no momento
da celebração do acordo em comento. Não será considerado descumprimento desta obrigação a
transferência de quotas em decorrência do falecimento de qualquer das pessoas físicas
mencionadas.

Direito de Preferência

Dispõe a cláusula 7.1 do acordo em comento que, observado o disposto na cláusula 6.2 acima transcrita,
caso qualquer acionista receba proposta escrita para transferência, direta ou indireta, de parte ou da
totalidade de suas ações vinculadas ao acordo ou deseje transferir, direta ou indiretamente, parte ou a
totalidade de duas ações vinculadas ao acordo, hipótese em que deverá obter proposta do adquirente para
tanto (“Acionista Ofertante”), o Acionista Ofertante deverá notificar todos os outros acionistas (“Acionistas
Ofertados”), especificando obrigatoriamente: (i) a quantidade e espécie das ações vinculadas que
pretende transferir (“Ações Ofertadas”); (ii) os termos, o preço por Ação Ofertada (“Preço Ofertado”) e as
demais condições, inclusive de prazo e forma de pagamento, das Ações Ofertadas; (iii) a qualificação
completa do potencial adquirente, sua principal atividade e, se for pessoa jurídica, a composição do seu
capital social detalhada até o nível das pessoas físicas (“Interessado”); e (iv) cópia da oferta (“Notificação
de Transferência”), sendo que, no caso de alienação indireta, a Notificação de Transferência deverá
obrigatoriamente conter o valor atribuído à Companhia e o direito de preferência, caso exercido, será
aplicável diretamente às ações vinculadas objeto da alienação indireta (sem prejuízo de eventual arguição
pelos Acionistas Ofertados acerca do valor atribuído à Companhia, mediante solicitação, por qualquer
Acionista Ofertado, de determinação do valor justo de mercado por terceiro avaliador).

Sobre o exercício do direito de preferência, estabelece a cláusula 7.2 do acordo que os Acionistas
Ofertados terão preferência para adquirir a totalidade e não menos que a totalidade das Ações ofertadas,
nos mesmos termos e condições especificados na Notificação de Transferência.
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Ademais, prevê a cláusula 7.3 do acordo que caso um ou mais Acionistas Ofertados desejem exercer os
respectivos Direitos de Preferência, deverão notificar o Acionista Ofertante, por escrito, no prazo de 45
(quarenta e cinco) dias contados do recebimento da Notificação de Transferência (“Contra-notificação de
Transferência”). Deverá constar da Contra-notificação de Transferência o compromisso irrevogável de (i)
adquirir até a totalidade das Ações Ofertadas, pelo Preço Ofertado, nos termos e condições estabelecidos
no acordo; ou (ii) adquirir até sua parcela proporcional; ou (iii) exercer o Direito de Tag Along previsto no
acordo (sendo possível ao Acionista Ofertado, nas hipóteses (i) e (ii) acima, condicionar o exercício do
Direito de Preferência ao não exercício do Direito de Tag Along Proporcional ou Direito de Tag Along
Controle por outro Acionista Ofertado e vice-versa); bem como a manifestação acerca da adesão do
Interessado ao acordo. A falta de manifestação pelos Acionistas Ofertados, no prazo previsto acima, será
considerada como renúncia ao exercício do Direito de Preferência:


Na hipótese de ter sido exercido o Direito de Preferência por mais de um dos Acionistas Ofertados,
cada um dos Acionistas Ofertados que tiver exercido adquirirá sua parcela proporcional das Ações
Ofertadas.



Se no mínimo um dos Acionistas Ofertados: (i) não entregar tempestivamente a Contra-notificação
de Transferência; ou (ii) indicar sua intenção de não exercer seu Direito de Preferência, os
Acionistas Ofertados remanescentes que tiverem entregado tempestivamente a Contra-notificação
de Transferência deverão adquirir todas as Ações Ofertadas remanescentes, proporcionalmente à
quantidade de ações por eles detidas, desconsiderando-se, para fins desse cálculo, as Ações
Ofertadas e as ações do(s) Acionista(s) Ofertado(s) que não exerceu(ram) o Direito de Preferência;
exceto caso tenham previsto expressamente em contrário na Contra-notificação de Transferência,
hipótese em que não será atendido o disposto na cláusula que trata do exercício do Direito de
Preferência, que ficará prejudicado.

Dispõe a cláusula 7.4 do acordo que em até 10 (dez) dias úteis contados do término do prazo para
Contra-notificação de Transferência, o Acionista Ofertante deverá informar aos Acionistas Ofertados
que tiverem exercido seu Direito de Preferência a quantidade de ações que caberá a cada um deles
em função do disposto acima, bem como a quantidade de ações incluídas na oferta pelo ventual
exercício do Direito de Tag Along (“Notificação para Pagamento”). O Preço Ofertado deverá ser pago
por cada um dos Acionistas Ofertados que adquirir Ações Ofertadas nas mesmas condições de prazo
constantes da Notificação de Transferência.

Ainda, estabelece a cláusula 7.5 do acordo que caso não seja exercido o Direito de Preferência pelos
Acionistas Ofertados, poderá o Acionista Ofertante transferir ao Interessado as Ações Ofertadas,
desde que: (i) a Transferência seja concluída em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do
termino do prazo para o exercício do Direito de Preferência; e (ii) a operação seja levada a efeito com
observância integral das condições de preço e pagamento constantes da Notificação de Transferência.
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Fica esclarecido que o Interessado deverá, como condição para tal Transferência, aderir, em caráter
irrevogável, irretratável e incondicional, a todos os termos e condições estabelecidos no acordo, sendo
que o termo de adesão será arquivado na sede da Companhia simultaneamente à efetiva transferência
das ações vinculadas ao acordo nos livros societários da Companhia, com a respectiva anotação
relativa ao acordo, nos termos e para os fins previstos no artigo 118 da Lei nº 6.404/76.

Dispõe a cláusula 7.6 do acordo que caso haja qualquer modificação nas condições da Transferência
indicadas na Notificação de Transferência ou caso a Transferência ao Interessado não seja
concretizada no prazo estabelecido acima, o mecanismo de Transferência previsto no acordo deverá
ser reiniciado e as Ações Ofertadas deverão novamente ser oferecidas aos Acionistas Ofertados.
Direito de Venda Conjunta
Direito de Tag Along – Transferência de Controle: dispõe a cláusula 8.1 do acordo que caso o acionista
controlados deseje transferir, direta ou indiretamente, suas ações vinculadas ao acordo, de forma que
tal operação represente uma Transferência de Controle da Companhia, o BNDESPAR (na qualidade
de “Acionista Ofertado”) terá o direito de transferir até a totalidade de suas ações vinculadas ao
Interessado em adquirir as ações vinculadas ofertadas pelo Acionista Controlador , na mesma
transação e nas mesmas condições sob as quais o Acionista Controlados pretenda transferir suas
ações vinculadas, observado o disposto a seguir (“Direito de Tag Along Controle”), mesmo se para a
efetivação de tal prerrogativa pelo BNDESPAR e para inclusão das ações vinculadas por eles detidas
em tal operação de venda o acionista controlador tenha que reduzir a quantidade de suas ações que
deseja vender:


Na hipótese de o BNDESPAR discordas do valor proposto pelo qual o acionista controlador
pretenda transferir suas ações vinculadas ao acordo, o BNDESPAR se reserva o direito de exigir a
alienação de suas ações ao Interessado ou ao acionista controlador por um dos seguintes valores,
a seu critério: (i) valor justo de mercado aferido por um terceiro avaliador; ou (ii) valor patrimonial da
ação apurado por balanço especialmente levantado para este fim.



Na hipótese de o Direito de Tag Along Controle ser decorrente de operações sucessivas ao longo
do tempo, o preço a ser considerado para o Direito de Tag Along Controle será o maior dentre os
seguintes preços: (i) média dos preços recebidos pelo acionista controlador pela transferência de
suas ações vinculadas, nas diversas operações, média essa ponderada em função das
quantidades alienadas em cada operação; ou (ii) preço por ação vinculada recebido pelo acionista
controlador pela operação que enseje o Direito de Tag Along Controle; ou (iii) valor justo de
mercado aferido por um terceiro avaliador; ou (iv) valor patrimonial da ação apurado por balanço
especialmente levantado para este fim. Para efeito de cálculo do preço por ação, os valores
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recebidos pelo acionista controlador em cada uma das operações deverão ser ajustados
monetariamente pelo IPCA. O ajuste incidirá entre as datas em que o acionista controlador houver
recebido o preço (em cada uma das operações) e a data em que os Acionistas Ofertados
receberem o preço decorrente do exercício do Direito de Tag Along Controle.

No que se refere ao Direito de Tag Along Proporcional, dispõe a cláusula 8.2 do acordo que, sem
prejuízo do Direito de Tag Along Controle e aplicada a provisão descrita acima, caso o acionista
controlador deseje transferir, direta ou indiretamente, parcela das ações vinculadas ao acordo
representativas de qualquer participação no capital social da Companhia que não implique uma
transferência de controle, o BNDESPAR terá o direito de incluir na aludida transferência, na mesma
transação e nas mesmas condições sob as quais o acionista controlador pretenda transferir suas
ações vinculadas, uma quantidade de ações vinculadas ao acordo equivalente à multiplicação de: (i)
percentual de ações vinculadas detidas pelos Acionistas Ofertados no capital social da Companhia
pelo (ii) número de ações vinculadas objeto da transferência em questão. Neste caso, o número de
ações vinculadas que o acionista controlador (isoladamente ou em conjunto com suas afiliadas) iria
originalmente transferir será reduzido pelo mesmo número de ações vinculadas inserido na operação
pelos Acionistas Ofertados, com o que o número total de ações vinculadas objeto da transferência em
questão será mantido inalterado (“Direito de Tag Along Proporcional” e quando em conjunto com o
Direito de Tag Along Controle, o “Direito de Tag Along””).

A cláusula 8.3 do acordo versa que para fins do exercício do Direito de Tag Along, o acionista
controlador deverá notificar o Acionista Ofertado por escrito (“Notificação de Oferta de Terceiro”)
indicando detalhadamente os termos e condições da venda e os dados e organogramas societários do
Interessado, sendo que, no caso de operação indireta, a Notificação de Oferta de Terceiro deverá
obrigatoriamente conter o valor atribuído à Companhia (sem prejuízo de eventual arguição pelo
Acionista Ofertado acerca do valor atribuído à Companhia, mediante solicitação, pelo Acionista
Ofertado, de determinação do valor justo de mercado por terceiro avaliador).

Ademais, conforme cláusula 8.4 do acordo, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento da
Notificação de Oferta de Terceiro, o Acionista Ofertado deverá notificar, por escrito, o acionista
controlador informando se deseja exercer seu Direito de Tag Along.

Se o Acionista Ofertado tiver optado por exercer seu Direito de Tag Along, nos termos da cláusula 8.5
do acordo, o acionista controlador não consumará qualquer transferência a menos que o Interessado
adquira do Acionista ofertado que tenha exercido o Direito de Tag Along, concomitantemente, as ações
do Acionista Ofertado que ele faça jus a vender, seja proporcional ou total, conforme acima descrito.
Caso não seja exercido o Direito de Tal Along, poderá o acionista controlador transferir ao Interessado
as Ações Ofertadas, desde que: (i) a Transferência seja concluída em um prazo máximo de 60
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(sessenta) dias contados do término do prazo para o exercício do Direito de Tag Along; e (ii) a
operação seja levada a efeito com observância integral das condições de preço e pagamento
constantes da Notificação de Oferta de Terceiro. O Interessado deverá aderir ao acordo.
Havendo qualquer modificação nas condições da Transferência indicadas na Notificação de Oferta de
Terceiro ou caso a transferência ao Interessado não seja concretizada no prazo estabelecido acima, o
acionista controlador deverá novamente outorgar ao Acionista Ofertado prazo para exercer o Direito de
Tag Along, nos termos da cláusula 8.6 do acordo.

Estabelece a cláusula 8.7 do acordo que caso o pagamento proposto pelo Interessado pelo objeto da
transferência envolva a entrega de ativos não pecuniários (inclusive, dentre outros, ações ou quotas de
emissão de determinada Pessoa em caso de transferência indireta de ações vinculadas ao acordo), o
valor de tais ativos será informado ao Acionista Ofertado na Notificação de Oferta de Terceiro, o qual
poderá contestar tal valoração e exigir que a Companhia contrate terceiro avaliador para determinar o
valor justo de mercado de tais ativos:


Uma vez que o Acionista Ofertado tenha concordado com o valor atribuído aos ativos (seja o
informado em uma Notificação de Oferta de Terceiro, seja após a determinação do valor justo de
mercado), o Acionista Ofertado que desejar exercer o Direito de Tag Along poderá exigir que o
pagamento por suas ações vinculadas ao acordo seja realizado à vista e em moeda corrente
nacional (a) em valor equivalente e proporcional ao valor acordado para os ativos ofertados pelo
Interessado ou (b) em valor determinado de acordo com o disposto acima.

g. Descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do Conselho de
Administração ou de órgãos de fiscalização e controle

O conteúdo das cláusulas que dispõe sobre restrições ou vinculações atinentes ao direito de voto dos
membros do Conselho de Administração está descrito no item 12.3, b, deste Formulário de Referência.
Ademais, a Companhia não possui outros órgão de fiscalização e controle instalados.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
O controle da Companhia estava concentrado nas pessoas físicas dos Srs. Gilson Lari Trennepohl,
Susana Stapelbroek Trennepohl, Átila Stapelbroek Trennepohl, Fernando Stapelbroek Trennepohl e Nicole
Stapelbroek Trennepohl que, juntos, detinham 99,64% das ações (ordinárias) da Companhia.

Em 17/11/2014 a totalidade dessas ações foi integralizada na Sociedade ST e Filhos Participações
Societárias Ltda., que é hoje a acionista controladora da Companhia, possuindo 89,42% das suas ações.
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15.7 - Principais operações societárias
1. Ingresso da ST e Filhos Participações Societárias Ltda.
a. Evento
Em 17/11/2014 as ações do bloco de controle da Companhia foram integralizadas, em sua totalidade, na
Sociedade ST e Filhos Participações Societárias Ltda., que passou a ser a controladora da Companhia.
b. Principais condições do negócio
No evento descrito no item “a” acima, os acionistas da Companhia pertencentes à família Stapelbroek
Trennepohl constituíram outra Sociedade, a ST e Filhos Participações Societárias Ltda., que se trata da
holding familiar de controle dessa família, onde foi integralizada a nua-propriedade de todas as ações da
Stara S.A. detidas pelos familiares. Considerando-se que na operação foi reservado o usufruto das ações
ordinárias da Companhia integralizadas na holding aos familiares, são estes que permanecem recebendo
os dividendos delas advindos.
c. Sociedades envolvidas
Na operação, além da Companhia, figurou a Sociedade ST e Filhos Participações Societárias Ltda., atual
controladora da Stara S.A.
d. Efeitos resultantes no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador,
de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
Em virtude da operação realizada, verificou-se que o quadro acionário, antes composto pelos cinco
membros da família Stapelbroek Trennepohl que, em conjunto, detinham o controle da Stara S.A. e pela
Augustín & Cia Ltda., passou a concentrar o controle da Companhia num único acionista: a ST e Filhos
Participações Societárias Ltda.
e. Quadro acionário antes e depois da operação
Quadro Acionário antes da operação
Acionista

Nº de Ações Ordinárias

Participação (%)

Susana Stapelbroek Trennepohl

137.451.513

51,48%

Gilson Lari Trennepohl

123.817.513

46,38%

Átila Stapelbroek Trennepohl

1.581.759

0,60%

Fernando Stapelbroek Trennepohl

1.581.759

0,60%

Nicole Stapelbroek Trennepohl

1.581.758

0,59%

949.730

0,35%

266.964.032

100,00%

Augustín & Cia Ltda.
TOTAL
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15.7 - Principais operações societárias

Quadro Acionário após a operação
Acionista
ST

e

Filhos

Nº de Ações Ordinárias

Participação (%)

266.014.302

99,65%

949.730

0,35%

266.964.032

100,00%

Participações

Societárias Ltda.
Augustín & Cia Ltda.
TOTAL

f.

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Na operação realizada, todos os acionistas membros da família Stapelbroek Trennepohl integralizaram a
totalidade de suas ações na holding de controle, tendo todos permanecido com o usufruto sobre os
rendimentos delas advindos, o que consta devidamente registrado na 1ª Alteração Contratual Consolidada
da ST e Filhos Participações Societárias Ltda., bem como nos livros societários da Companhia, não
havendo nenhuma espécie de prejuízo para nenhum dos envolvidos.

Quanto ao acionista Augustín & Cia Ltda., este foi informado da realização da operação e em nada
apresentou oposição.

2. Ingresso do BNDES Participações S.A. - BNDESPAR.

a. Evento
Em 10/06/2015 foi aprovado o ingresso na Companhia do BNDES Participações S.A. – BNDESPAR,
mediante a aquisição primária de 10,26 % das suas ações de sua emissão.

b. Principais condições do negócio
No evento descrito no item “a” acima, após diversas tratativas, fechou-se com o BNDESPAR o seu
ingresso na Companhia, como forma de investimento passível de alavancar as suas atividades,
proporcionando um maior crescimento.

Foi firmado, à época, Acordo de Acionistas entre a controladora da Companhia, a ST e Filhos
Participações Societárias Ltda., e o BNDESPAR, a fim de regulamentar todas as questões que envolvem a
participação desse acionista na Companhia.

Nesse documento, também, foi fixada a obrigação de a Companhia abrir o capital, listando-se no
segmento de negociação do Bovespa Mais, o que ora está sendo devidamente realizado.
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15.7 - Principais operações societárias
c. Sociedades envolvidas
Na operação, além da Companhia, figurou a BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e a ST e Filhos
Participações Societárias Ltda.
d. Efeitos resultantes no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador,
de acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor

Em virtude da operação realizada, o capital social da Companhia foi aumentado, havendo a emissão de
30.534.351 novas ações ordinárias. Considerando-se que tal aumento foi efetuado somente pelo acionista
ingressante, os demais acionistas tiveram sua participação na Companhia reduzida. Porém, não houve a
perda do controle por parte da ST e Filhos Participações Societárias Ltda.
e. Quadro acionário antes e depois da operação

Quadro Acionário antes da operação
Acionista
ST

e

Filhos

Participações

Societárias Ltda.
Augustín & Cia Ltda.
TOTAL

Nº de Ações Ordinárias

Participação (%)

266.014.302

99,65%

949.730

0,35%

266.964.032

100,00%

Quadro Acionário após a operação
Acionista
ST

e

Filhos

Participações

Societárias Ltda.
BNDES

Participações

BNDESPAR
Augustín & Cia Ltda.
TOTAL

f.

S.A.

–

Nº de Ações Ordinárias

Participação (%)

266.014.302

89,42%

30.534.351

10,26%

949.730

0,32%

297.498.383

100,00%

Mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas

Na operação realizada, foi ofertado aos demais acionistas da Companhia o direito de preferência na
emissão de novas ações ordinária, tendo todos renunciado expressamente a esse direito. Essa questão foi
tratada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada previamente ao efetivo aumento do
capital social.

PÁGINA: 278 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

15.8 - Outras informações relevantes
A Companhia possui como controlada a ST Incorporadora SPE Ltda., da qual detém 99,99% (noventa e
nove vírgula noventa e nove por cento) do capital social, possuindo como sócia a sua controladora, a ST e
Filhos Participações Societárias Ltda.

A ST Incorporadora SPE Ltda. foi constituída em 2014, com o propósito específico de que fosse construído
um conjunto habitacional para venda aos seus funcionários, em terreno integralizado na Sociedade pela
Companhia. O objetivo de tal empreendimento é poder proporcionar melhores condições sociais a seus
colaboradores, prezando pelo seu bem-estar social e ambiental, além de lhes promover a oportunidade de
aquisição de imóvel próprio.

Por não ter fins lucrativos, todos os custos incorridos com a compra do terreno, arruamentos, entradas de
agua e luz, licenciamentos, taxas e outros, serão divididos de forma igualitária pelos 165 beneficiários de
cada terreno. Assim que todo o conjunto habitacional ficar pronto, a ST Incorporadora SPE Ltda. Encerrara
suas atividades.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
As transações entre as partes relacionadas são realizadas nos mesmos termos aplicáveis aos demais
clientes e fornecedores da Companhia, observando preço e condições usuais de mercado e, portanto, não
geram qualquer benefício ou prejuízo para a Companhia ou para quaisquer outras partes.

As transações com a Indústria Metalúrgica Inovação Ltda., da qual Stara detém 88,95 % do capital, não
são regidas por nenhum contrato especifico e sim por ordens de compra e/ou produção geradas nas áreas
de suprimentos e/ou PCP da Stara e enviadas para a Indústria Metalúrgica Inovação Ltda. A Stara envia
as matérias primas e/ou componentes, a Indústria Metalúrgica Inovação transforma (corta, solda e pinta)
em peças ou conjuntos (partes de equipamentos) e devolve para Stara cobrando pelo serviço de
industrialização. Também em alguns casos ocorre a venda de produtos acabados onde a Indústria
Metalúrgica Inovação faz todo o processo de compras e transformação. Estás informações estão
demonstradas na nota explicativa 23 das demonstrações financeiras.
A Companhia também possui como parte relacionada à Stara Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimento, com a qual realiza apenas uma única transação. A transação ocorre da seguinte forma: o
cliente da Stara (concessionárias ou revendas exclusivas) realiza a negociação e transação comercial
onde são definidos valor e prazo de entrega, a Stara Financeira realiza a negociação de prazo de
pagamento, taxas financeiras, exigências de garantias e documentação necessária para a operação com o
cliente, os valores negociados são para pagamento em até 120 dias após faturamento do produto.

A Stara Financeira paga à Stara um dia após o equipamento ser faturado, isto gera um benefício
importante, pois melhora consideravelmente o fluxo de caixa e o ciclo financeiro diminuindo a utilização de
capital de giro para financiar as operações de vendas. Neste ano, esta relação de financiamento
corresponde a 35% do faturamento total da Empresa. Esta relação não gera receitas e/ou custos para
Stara, a receita financeira das operações fica com a Stara Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e
Investimento.

Havendo a ocorrência de transação com esta ou com outra parte relacionada que possa ser assim
configurada, a Companhia submeterá a operação à análise do Conselho de Administração, conforme
prevê o Estatuto Social, seguindo as regras determinadas pela Lei nº 6.404/76 e pelas normativas
expedidas pela CVM, dentro das melhores práticas de mercado.

Além disso, a Lei das Sociedades por Ações proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato
gratuito com a utilização de ativos da Companhia, em detrimento da Companhia; (ii)receber, em razão de
seu cargo, qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante
do respectivo estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer
operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a
respeito tomarem os demais conselheiros.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

01/01/2017

28.166.000,00

0,00

0,00

12 meses

NÃO

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Venda pela controlada de peças, produtos acabados e prestação de serviços de industrialização. O montante envolvido corresponde aos valores
negociados em 2016, conforme está demonstrado na nota explicativa 23 das demonstrações financeiras. As transações são realizadas á vista, não
sendo praticada a aplicação de juros.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não aplicável

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Indústria Metalúrgica Inovação Ltda.

01/01/2017

7.008.000,00

11.146.000,00

0,00

12 meses

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

A fim de suportar a produção da controlada, a controladora efetua adiantamentos, conforme está demonstrado na nota explicativa 23 das
demonstrações financeiras.

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
Stara Financeira S.A. – Crédito, Financiamento
e Investimento

01/01/2017

9.400.000,00

12.493.000,00

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Aplicação Financeira pela Companhia na Coligada.

0,00

Indeterminada.

NÃO

0,000000
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Garantia e seguros

Não há.

Rescisão ou extinção

Não aplicável

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Credor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

As transações relevantes com partes relacionadas são submetidas à aprovação do Conselho de
Administração da Companhia, comprove previsto no seu Estatuto Social, cabendo ao próprio
Conselho de Administração, na ausência de Comitê específico instalado, a análise, caso a caso, de
eventuais ocorrências de conflito de interesse nessas transações.
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16.4 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
10/06/2015
Tipo de capital
10/06/2015
Tipo de capital
10/06/2015

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

297.498.383

0

297.498.383

297.498.383

0

297.498.383

297.498.383

0

297.498.383

Capital Emitido
304.233.105,42
Capital Subscrito
304.233.105,42
Capital Integralizado
304.233.105,42
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17.2 - Aumentos do capital social

Data de
deliberação
23/09/2014

Orgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

23/09/2014

175.233.105,99

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

10/06/2015

119.999.999,00

Subscrição
particular

30.534.351

0

30.534.351

184.233.105,99000000

3,93

R$ por Unidade

Data emissão

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
10/06/2015

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão

Conforme contrato de Promessa de Subscrição de Ações no 14.6.0104.1 realizado em 23/12/2014 entre BNDESPAR e Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas, foi acordado um VAC (Valor de Ações
Ajustado) de R$ 1.051.536.933,71, dividido pelo total de ações emitidas até o momento de 266.964.032, truncado em duas casas decimais.

Forma de integralização

Em moeda corrente nacional
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramentos, grupamentos ou bonificações nos três últimos exercícios sociais da Companhia.

PÁGINA: 287 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução de capital nos três últimos exercícios sociais da Companhia.
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17.5 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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18.1 - Direitos das ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

O Estatuto Social da Companhia prevê um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido
para distribuição aos acionistas, havendo a possibilidade, porém, de distribuição de dividendo
inferior ou mesmo da retenção da totalidade dos lucros nos termos do artigo 202, § 3º, da Lei nº
6.404/76. Distribuídos os dividendos, o restante do lucro será destinado para formação de reserva
de legal (5%) e reserva para investimentos (até 75%).

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Há direito no reembolso de capital em casos de direito de recesso, de liquidação ou resgate,
conforme previsto na Lei nº 6.404/76.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

O Estatuto Social não prevê hipóteses específicas de resgate de ações.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Consoante dispõe a Lei nº 6.404/76, nem o Estatuto Social da Companhia, nem mesmo as
deliberações tomadas em sede de Assembleia Geral podem privar os acionistas dos direitos de: (i)
participar dos lucros sociais; (ii) participar, na hipótese de liquidação da Companhia, da distribuição
de quaisquer ativos remanescentes, na proporção de sua participação no capital social; (iii)
fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos previsto na Lei nº 6.404/76; (iv) preferência na
subscrição de futuros aumentos de capital, exceto em determinadas circunstância previstas na Lei
nº 6.404/76; e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das nº 6.404/76.

Outras características
relevantes

Questões relativas ao exercício do direito de voto, à alienação de participações, ao exercício do
direito de preferência e do direito de tag along constantes no Acordo de Acionistas vigente e
arquivado na sede da Companhia estão descritas no item 15.5 deste Formulário de Referência.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Limitação ao direito de voto

Não há nenhuma previsão estatutária da Companhia limitando o direito de voto de qualquer acionista,
sendo que há previsão expressa de que cada ação dá direito a um voto nas deliberações sociais.

As limitações ao exercício do direito de voto, consistentes no poder de veto previsto no Acordo de
Acionistas arquivado na sede da Companhia estão descritas no item 15.5 deste Formulário de Referência.

Realização de oferta pública

O Estatuto Social da Companhia reproduz as regras do Regulamento do Bovespa Mais da
BM&FBOVESPA no que diz respeito à realização de oferta pública de aquisição de ações da Companhia,
conforme descrito no item 18.1.

Dessa forma, prevê o Estatuto Social que a alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações
dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do BOVESPA MAIS, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador Alienante.

Essa oferta pública será exigida, ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de
ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a
resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienação do controle da sociedade
que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador
Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e
anexar documentação que comprove esse valor.

Também dispõe o Estatuto Social que aquele que adquirir o Poder de Controle da Companhia, em razão
de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer
quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública anteriormente mencionada; e (ii) pagar,
nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor
pago por ação eventualmente adquirida em mercado administrado pela BM&FBOVESPA nos 6 (seis)
meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da
Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido
vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de
seus regulamentos.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
Com relação ao cancelamento do registro de companhia aberta, leciona o Estatuto Social que, na oferta
pública de aquisição de ações feita pelo Acionista Controlador ou pela própria Companhia, o preço mínimo
a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de
decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) Acionista(s) Controlador(es), além de
satisfazer os requisitos do § 1º do Artigo 8º da Lei nº 6.404/76, e conter a responsabilidade prevista no
Estatuto Social da Companhia, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da
Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco,
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes
naquela Assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se
instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas
representantes das Ações em Circulação.

Ademais, caso seja deliberada a saída da Companhia do BOVESPA MAIS, para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ser negociados fora do BOVESPA MAIS, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no BOVESPA MAIS, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da
data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta
pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo
respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos dos parágrafos
antecessores, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.

O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações referida no
parágrafo acima se a Companhia sair do BOVESPA MAIS em razão de celebração do Contrato de
Participação da Companhia no segmento especial da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado (“Novo
Mercado”) ou se a Companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação
de valores mobiliários no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da
assembleia geral que aprovou a referida operação.

O Acionista Controlador poderá ainda ser dispensado de proceder à oferta pública mencionada se a
Companhia sair do BOVESPA MAIS em razão de assinatura de Contrato de Participação da Companhia
em um dos outros segmentos especiais da BM&FBOVESPA denominados BOVESPA MAIS – Nível 1 ou 2
de Governança Corporativa; ou se a Companhia resultante da operação de reorganização societária, tiver
os valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
conforme item 11.3 do Regulamento do BOVESPA MAIS, em um dos segmentos mencionados
anteriormente, mediante: (i) anuência expressa da totalidade dos acionistas; ou (ii) deliberação da maioria
dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes em assembleia, que se
instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de Acionistas que representem, no
mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em Circulação, ou que se instalada em segunda
convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações
em Circulação.

A saída da Companhia do BOVESPA MAIS em razão de descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento do BOVESPA MAIS está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações,
no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 18
deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, o que incumbe ao Acionista
Controlador.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
A Companhia não possui disposições estatutárias relativamente à suspensão de direitos
patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que as ações de emissão da Companhia ainda não são negociadas em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Atualmente, além das ações ordinárias, não existem outros valores mobiliários emitidos pela Companhia.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
A Companhia não negociou suas ações nos últimos 03 (três) exercícios sociais.

PÁGINA: 297 de 320

Formulário de Referência - 2018 - STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Versão : 3

18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
Não aplicável à Companhia, pois não há valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável à Companhia.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

Não aplicável à Companhia, tendo em vista que não foram realizadas ofertas públicas de aquisição
pela Companhia.
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios

Não aplicável à Companhia, pois não foi realizada oferta pública de distribuição de valores
mobiliários.
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18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
Não aplicável à Companhia, pois não foram realizadas ofertas públicas relativas a ações de
emissão de terceiros.
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18.12 - Outras infomações relevantes

Direito a participação em oferta pública por alienação de controle

Conforme previsto pelo Regulamento do Bovespa Mais e pelo Estatuto Social da Companhia, ocorrendo a
alienação do controle da Companhia esta deverá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva
de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da
Companhia, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores
alienantes, devendo ser entregue à BM&FBOVESPA declaração contendo o preço e demais condições de
operação de alienação de controle da Companhia.

A oferta pública também será exigida (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ação
e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar
na alienação de controle da Companhia, bem como (ii) em caso de alienação de controle de sociedade
que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, neste caso, os acionistas controladores
alienantes ficarão obrigados a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação
e anexar documentos que comprovem esse valor. O acionista da Companhia que venha a adquirir o
controle da Companhia, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com os acionistas
controladores, envolvendo qualquer quantidade de ações, também estará obrigado a efetivar a oferta
pública de aquisição de ações, bem como a ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em
bolsa nos 6 meses anteriores à data da alienação do controle.

Nos termos da Lei nº 6.404/76, na hipótese de alienação de controle da Companhia, todos os titulares de
ações ordinárias têm direito de incluir suas ações em oferta pública de aquisição de ações, que deverá ser
realizada pelo respectivo adquirente, e de receber 80% do valor pago por ação com direito a voto
integrante do bloco de controle.
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19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável à Companhia.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários mantidos em tesouraria.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários

Data aprovação

28/07/2016

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Acionistas Controladores, diretos ou indiretos
Diretores
Membros do Conselho de Administração
Membros do Conselho Fiscal, quando instalado
Membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária
Funcionários e demais pessoas que em razão de seu cargo, função ou posição na Companhia,
suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao Ato ou Fato
Relevante
Consultores

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia tem por objetivo estabelecer as regras que orientarão, de acordo com a
legislação aplicável, a negociação dos valores mobiliários da Companhia, de modo a preservar a lisura e a transparência nas
negociações. A íntegra da Política de Negociação de Valores Mobiliários está disponível na sede da Companhia. A Política pode ser
consultada na sede da Companhia, no site www.stara.com.br e está detalhada no item seguinte 20.2 deste manual.
Períodos de vedação e descrição
Inobstante às vedações pré-determinadas pela legislação específica e pelo Manual da Política de
dos procedimentos de fiscalização Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, fica
assegurada ao Diretor de Relações com Investidores a prerrogativa de determinar períodos em
que seja vedada a negociação de valores mobiliários da Companhia por parte das pessoas
sujeitas à Política, sem que seja necessária qualquer motivação para sua decisão, que será
tratada com caráter de confidencialidade pelos seus destinatários.
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20.2 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores, segue
abaixo o detalhamento da mesma:
I

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Objetivo
1.1.

A política de negociação de valores mobiliários tem por objetivo estabelecer as regras que

orientarão, de acordo com a legislação aplicável, a negociação dos valores mobiliários da Companhia, de
modo a preservar a lisura e a transparência nas negociações.

1.2.

As regras impostas neste Manual estabelecem os períodos em que as pessoas a ele sujeitas

deverão, direta ou indiretamente, absterem-se de negociar valores mobiliários da Companhia, com vistas a
evitar questionamentos sobre eventual uso indevido de informações privilegiadas ainda não divulgadas ao
público.

Períodos de Vedação à Negociação de Valores Mobiliários
1.3.

Inobstante às vedações pré-determinadas pela legislação específica e por este Manual, fica

assegurada ao Diretor de Relações com Investidores a prerrogativa de determinar períodos em que seja
vedada a negociação de valores mobiliários da Companhia por parte das pessoas sujeitas a este Manual,
sem que seja necessária qualquer motivação para sua decisão, que será tratada com caráter de
confidencialidade pelos seus destinatários.
Restrições à Negociação Antes da Divulgação de Ato ou Fato Relevante
1.4.

É vedada a negociação de valores mobiliários da Companhia pelas pessoas sujeitas a este Manual

e pela própria Companhia:

(a)

Sempre que ocorrer qualquer ato ou fato relevante nos negócios da Companhia, suas coligadas ou

controladas, de que tenham conhecimento;
(b)

Sempre que existir intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação

ou reorganização societária na Companhia;
(c)

Somente em relação aos acionistas controladores, diretos ou indiretos, e aos diretores e membros

do Conselho de Administração, sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de ações de
emissão da Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob
controle comum, ou houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim;
(d)

No período de 15 (quinze) dias anteriormente à divulgação ou publicação, quando for o caso, das

Informações Trimestrais (ITR) da Companhia, do Formulário de Referência (FR) anual da Companhia e
das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) da Companhia; e
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(e)

Em todos os períodos em que, por força de comunicação escrita do Diretor de Relações com

Investidores da Companhia, haja determinação de vedação à negociação dos valores mobiliários da
Companhia, na forma do item 6.3 supra (Black-Out Period).

1.5.

A mesma vedação acima se aplica a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a

ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial
àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como
auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema
de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com
valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.

1.6.

As vedações previstas no item 1.4 não se aplicam à aquisição de ações que se encontrem em

tesouraria, através de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com
plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em assembleia geral, ou quando se tratar de
outorga de ações a administradores, empregados ou prestadores de serviços como parte de remuneração
previamente aprovada em assembleia geral.

1.7.

As vedações previstas nos subitens “a” e “b” do item 1.4 deixarão de vigorar tão logo a Companhia

divulgue o fato relevante ao mercado, salvo se a negociação com as ações puder interferir nas condições
dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria.

1.8.

A vedação prevista no subitem “c” do item 1.4 somente existirá na data em que a própria

Companhia negociar ou informar à Corretora Credenciada que negociará com valores mobiliários de sua
própria emissão.

1.9.

As pessoas sujeitas a este Manual poderão negociar valores mobiliários durante os períodos de

vedação, desde que suas operações sejam realizadas com base em plano individual de investimento,
elaborado conforme disposto nos itens a seguir.

Restrição à Negociação para Ex-Administradores
1.10. Os administradores que se afastarem da administração da Companhia antes da divulgação pública
de negócio ou fato iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar valores mobiliários da
Companhia:

(a)

Pelo prazo de 06 (seis) meses após o afastamento; ou

(b)

Até a divulgação, pela Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado, salvo se a negociação

com as ações da Companhia, após a divulgação do ato ou fato relevante puder interferir nas condições
dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria.
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Programas Individuais de Investimento
1.11. As pessoas sujeitas a este Manual poderão indicar, de maneira detalhada, política de negociação
própria, denominada de Plano Individual de Investimento, observando estritamente as regras
estabelecidas neste Manual.

1.12. O Plano Individual de Investimento deverá ter duração de, no mínimo, 06 (seis) meses e deverá ser
arquivado na sede da Companhia 15 (quinze) dias antes da primeira negociação nele prevista, o qual será
encaminhado imediatamente ao Diretor de Relações com Investidores.

1.13. O Plano Individual de Investimento poderá permitir a negociação de ações de emissão da
Companhia nos períodos de vedação, desde que seja estruturado de forma a impedir o uso indevido de
informações privilegiadas por parte do seu beneficiário, devendo, obrigatoriamente, estabelecer:

(a)

O caráter irrevogável e irretratável de seu participante realizar o investimento dos valores

previamente estabelecidos, nas respectivas datas previstas;
(b)

A impossibilidade de adesão ao plano na pendência de divulgação de fato relevante ao mercado e

durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos Formulários ITR e DFP;
(c)

A obrigação de prorrogação do compromisso de compra, mesmo após o encerramento do período

originalmente previsto de vinculação do participante ao plano, na pendência de divulgação de fato
relevante ao mercado, e durante os 15 (quinze) dias que antecederem a divulgação dos Formulários ITR e
DFP;
(d)

A obrigação de seu participante reverter à Companhia quaisquer perdas evitadas ou ganhos

auferidos em negociações com ações de emissão da Companhia, decorrentes de eventual alteração nas
datas de divulgação dos Formulários ITR e DFP, apurados através de critérios razoáveis definidos no
próprio plano;
(e)

A obrigação de seu participante comunicar ao Departamento de Relações com Investidores todas

as negociações efetuadas no prazo de até 05 (cinco) dias da sua ocorrência.

1.14. A Companhia somente poderá autorizar o arquivamento de Planos Individuais de Investimentos
caso tenha aprovado cronograma definindo datas específicas para divulgação dos Formulários ITR e DFP.
Disposições Gerais Aplicáveis às Vedações de Negociações
1.15. As vedações à negociação de valores mobiliários da Companhia tratadas neste Manual e na
legislação específica, aplicam-se às negociações realizadas, direta ou indiretamente, pelas pessoas
sujeitas a este Manual, ainda que tais negociações ocorram através de:

(a)

Sociedade(s) por elas controlada(s);

(b)

Terceiro(s) com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações; ou
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(c)

Pessoas ligadas ou quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de informação privilegiada,

por intermédio de qualquer das pessoas impedidas de negociar, sabendo que ainda não foi divulgada ao
mercado.

6.16. Não são consideradas negociações indiretas, nos termos do artigo 20 da Instrução Normativa CVM
nº 358, de 03 de janeiro de 2002, aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as
pessoas mencionadas no artigo acima, desde que:

(a)

Os fundos de investimento não sejam exclusivos; e

(b)

As decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser

influenciadas pelos cotistas.

1.17. As restrições de negociações tratadas neste Manual também se aplicam às negociações realizadas
em bolsa de valores e em mercado de balcão, organizado ou não, bem como às negociações realizadas
sem a interveniência de instituição integrante do sistema de distribuição.

Obrigação de Indenizar
1.18. As pessoas sujeitas a este Manual que sejam responsáveis pelo descumprimento de qualquer
disposição constante desta Política de Negociação, obrigam-se a ressarcir a Companhia e/ou terceiros,
integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que a Companhia e/ou terceiros venham a incorrer e
que sejam decorrentes de tal descumprimento.
II

DISPOSIÇÕES FINAIS

Informação sobre Negociações de Administradores e Pessoas Ligadas
2.1.

Os administradores, membros do Conselho Fiscal e membros de órgãos com funções técnicas ou

consultivas criados por disposição estatutária, da Companhia, suas coligadas e controladas, deverão
informar a titularidade de valores mobiliários da Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de
pessoas ligadas, bem como as alterações nessas posições.

2.2.

A comunicação prevista no item 2.1 deverá ser encaminhada ao Diretor de Relações com

Investidores, que a remeterá à CVM.

2.3.

A comunicação prevista no item 2.1 deverá ser feita:

(a)

No prazo de 05 (cinco) dias após a realização de cada negócio;

(b)

No primeiro dia útil após a investidura no cargo; e

(c)

Quando da apresentação da documentação para o registro da Companhia como aberta.
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20.2 - Outras informações relevantes
2.4.

A comunicação prevista no item 2.1, após recebida pelo Diretor de Relações com Investidores, na

forma do item 2.3, deverá ser enviada à CVM por este, no prazo de 10 (dez) dias após o término do mês
em que se verificarem alterações das posições detidas, ou do mês em que ocorrer a investidura no cargo
das pessoas mencionadas, de forma individual e consolidada por órgão da Companhia.
Aquisição ou Alienação de Participação Acionária Relevante

2.5.

Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do

Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica,
consideradas isoladamente ou em grupo representando um mesmo interesse, que atingir participação,
direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de espécie ou classe de ações
representativas do capital social da Companhia ou direitos sobre as mesmas, devem enviar à Companhia
comunicação imediata contendo as informações elencadas no artigo 12 da Instrução Normativa CVM nº
358, de 03 de janeiro de 2002. Obriga-se a comunicação cada vez que tal participação se eleve ou se
reduza em 5% (cinco) por cento de espécie ou classe de ações representativas do capital social da
Companhia ou direitos sobre as mesmas, sendo que na hipótese de redução esta tenha se dado por meio
da alienação ou extinção do total da espécie ou classe de ação.

2.6.

Nos casos em que a aquisição de participação relevante resulte ou tenha sido efetuada com o

objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, bem como nos
casos em que a aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública, nos termos da Instrução
Normativa CVM nº 361, de 05 de março de 2002, o adquirente deverá, ainda, promover a publicação da
comunicação relativa ao ato ou fato relevante, contendo as informações elencadas no artigo 12 da
Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Companhia possui Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante aprovada pelo seu Conselho
de Administração em reunião do órgão realizada no dia 28 de julho de 2016, a qual se encontra
descrita no item 21.2 deste formulário.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Princípios

Todos aqueles que estiverem sujeitos à observância do regramento estabelecido pela Política da
Companhia, conforme Manual aprovado, deverão manter sua conduta em conformidade com os princípios
por ela estabelecidos, bem como, com os princípios gerais de transparência, veracidade, lealdade e boafé, zelando pelo integral cumprimento das regras da Companhia e da legislação aplicável.

As pessoas sujeitas à Política deverão assegurar que não ocorra a liberação de acesso privilegiado à
informação a nenhum investidor ou acionista da Companhia, devendo a todos ser dispensado igual
tratamento.

Todas as informações da Companhia deverão ser prestadas de forma transparente e clara, de modo a
refletir a realidade do ato ou fato relevante e da situação da Companhia, possibilitando a plena
compreensão por parte do mercado, dos investidores e dos seus acionistas.
Definição de Ato ou Fato Relevante

Considera-se ato ou fato relevante, nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de
janeiro de 2002, corroborado pelo artigo 155, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, qualquer
decisão de acionista controlador, deliberação de assembleia geral ou dos órgãos de administração da
Companhia, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico negocial ou
econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:

(a) Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia, ou a eles referenciados;
(b) Na decisão dos investidores de comprar, vender, ou manter aqueles valores mobiliários;
(c) Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela Companhia ou a ela referenciados.

Exemplos de Ato ou Fato Relevante

A CVM enumera, de forma não taxativa, exemplos de ato ou fato relevante no artigo 2º, parágrafo único,
da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, os quais deverão ser considerados quando
da análise do enquadramento de qualquer questão atinente à Companhia, de modo a evitar a divulgação
de atos ou fatos que não possuam tal enquadramento.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Objetivo da Divulgação de Ato ou Fato Relevante

A divulgação de ato ou fato relevante tem por precípua finalidade assegurar aos investidores e ao mercado
a pronta disponibilização, de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para tomadas de
decisões relativas à realização de investimentos, assegurando a melhor simetria na disseminação dessas
informações, de modo a impedir que informações privilegiadas sejam indevidamente utilizadas pelas
pessoas que a elas têm acesso, seja em proveito próprio ou alheio, em prejuízo aos interesses dos
investidores em geral, do mercado e da própria Companhia.

Procedimentos internos e Obrigações

Todas as informações relacionadas a ato ou fato relevante serão centralizadas no Diretor de Relações
com Investidores, que é a pessoa responsável pelo envio de ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado
aos negócios da Companhia, das suas coligadas e controladas, nos termos do previsto no artigo 3º da
Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o qual deverá, igualmente, zelar pela ampla e
imediata disseminação da informação, simultaneamente em todos os mercados em que os valores
mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
Em reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, seja no País ou
no Exterior, relativamente a matérias que possam vir a ser enquadradas na condição de ato ou fato
relevante, deverá se fazer presente o Diretor Presidente, o Diretor Administrativo Financeiro ou o Diretor
de Relações com Investidores da Companhia ou pessoa especificamente indicada para essa finalidade.
Caso nenhuma dessas pessoas se faça presente na reunião, o seu conteúdo deverá ser reportado ao
Diretor de Relações com Investidores, atendo-se ao que possa se configurar como ato ou fato relevante, a
fim de que eventual ato ou fato relevante seja simultaneamente divulgado ao mercado.
Quaisquer das pessoas abrangidas pela Política da Companhia, conforme relação indicada no item 3.1 do
Manual a ela referente, tem o dever de comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham
conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, o qual deverá, por sua vez, promover a sua
divulgação.

Responsabilidade por Omissão e Dever de Indenizar

No caso de as pessoas referidas acima terem conhecimento pessoal de ato ou fato relevante e
constatarem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, inclusive na hipótese de a informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da Companhia, somente se
eximirão da responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.

Fica ressalvada a responsabilidade mencionada acima, no caso de haver sido deliberada a manutenção
de sigilo sobre a informação relevante repassada ao Diretor de Relações com Investidores, na forma do
disposto no artigo 6º da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.

As pessoas sujeitas à Política da Companhia responsáveis pelo descumprimento de qualquer disposição
constante desta Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da legislação aplicável, obrigam-se a
ressarcir a Companhia e/ou terceiros, integralmente e sem limitação, de todos os prejuízos que estes
venham a sofrer e que sejam decorrentes, direta ou indiretamente, de tal descumprimento.
Prazos para Divulgação

A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o
encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em que
os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação, sendo que em caso de
incompatibilidade de horários entre a Bolsa de Valores brasileira e outros mercados, prevalecerá o horário
de funcionamento do mercado brasileiro.
O Diretor de Relações com Investidores deverá observar, ainda, as seguintes regras de divulgação de ato
ou fato relevante:
(a) Comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia
imediatamente após a sua ocorrência;
(b) Divulgar, simultaneamente, a todo o mercado o ato ou fato relevante a ser veiculado em qualquer
meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões com entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior;
(c) Avaliar a necessidade de solicitar, simultaneamente, às Bolsas de Valores, a suspensão de
negociação dos valores mobiliários da Companhia, pelo tempo necessário à adequada
disseminação do ato ou fato relevante, caso seja imperativo que a sua divulgação ocorra durante o
horário de negociação;
(d) Zelar pela ampla e imediata disseminação de ato ou fato relevante simultaneamente nas Bolsas de
Valores, assim como ao público investidor em geral; e
(e) Prestar aos órgãos competentes, quando solicitado, esclarecimentos adicionais à divulgação de ato
ou fato relevante.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Formas de Divulgação

A comunicação de ato ou fato relevante à CVM e à Bolsa de Valores deverá ser feita de forma simultânea
e imediata, através de documento escrito que descreva detalhadamente os atos e/ou fatos ocorridos,
indicando, sempre que possível, os valores envolvidos e demais esclarecimentos necessários à sua plena
compreensão.

A divulgação de ato ou fato relevante relacionado à Companhia, suas coligadas e controladas, será feita
mediante publicação nos jornais em que habitualmente publica suas informações periódicas, conforme
autoriza o artigo 3º, § 4º, inciso I, da Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.

A Companhia poderá optar, em cada caso, pela divulgação resumida do ato ou fato relevante nos jornais,
mas de forma a permitir a sua compreensão. Nessa hipótese, de acordo com o artigo 3ª, § 8º da Instrução
Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, deverá ser indicado nas publicações o endereço na rede
mundial de computadores, onde a informação completa estará disponível a todos os investidores, em teor
no mínimo idêntico àquele remetido à CVM.

Informação Privilegiada e Dever de Sigilo

Toda e qualquer pessoa sujeita às regras da Política da Companhia, expressas no Manual aprovado, não
deve tratar de assuntos que possam eventual ser considerados como ato ou fato relevante da Companhia
em ambientes públicos e/ou fora do contexto dos negócios da Companhia, lhes sendo plenamente vedado
o uso de informações privilegiadas para obtenção, direta ou indireta, para si ou para terceiros, de
quaisquer vantagens pecuniárias, possuindo cada os deveres de:

(a) Guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso
privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam na Companhia, até sua divulgação ao
mercado; e
(b) Zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento do dever de sigilo.

Surgindo qualquer dúvida a respeito da importância de alguma informação privilegiada da Companhia, o
Diretor de Relações com Investidores deve ser instado a se manifestar a esse respeito, resolvendo a
dúvida existente.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
Exceções à Obrigação de Divulgar

Por decisão dos acionistas controladores ou dos administradores da Companhia, na forma do artigo 6º da
Instrução Normativa CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, poderá deixar de ser divulgado ato ou fato
relevante cuja revelação se entenda que porá em risco interesse legítimo da Companhia.

No caso de a informação enquadrada na hipótese acima escapar ao controle ou se ocorrer oscilação
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da Companhia, os acionistas
controladores e os administradores da Companhia ficam obrigadas, diretamente ou através do Diretor de
Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante.
Solicitação de Sigilo à CVM

Os administradores e os acionistas controladores da Companhia poderão submeter à CVM a decisão de
manutenção de sigilo sobre ato ou fato relevante cuja divulgação possa colocar em risco interesse legítimo
da Companhia, mediante envio de requerimento dirigido ao Presidente da CVM em envelope lacrado, no
qual constará a palavra “Confidencial”.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
O administrador responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política
de divulgação de informações da Companhia é o Diretor de Relações com Investidores.
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21.4 - Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes com relação a esse item foram prestadas nos subitens anteriores.
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