
SAE/GAE 2702-14 

14 de agosto de 2014 

 

 

JOSAPAR - Joaquim Oliveira S/A Participações 

Diretoria de Relações com Investidores 

Sr. Augusto Lauro de Oliveira Júnior 

 

Prezados Senhores, 

 

Considerando seu comunicado ao mercado, de 12/08/2014, em resposta ao nosso Ofício SAE/GAE 2628-14, 

solicitamos esclarecer, até 15/08/2014, se essa empresa confirma que tem expectativa que sua receita total em 

2014 deverá crescer entre 3% e 7% na comparação com 2013, o que não ficou claro no comunicado.  

 

Lembramos que o Formulário de Referência (item 11 – Projeções) deve ser atualizado em até 7 (sete) dias úteis 

contados da alteração ou divulgação de novas projeções ou estimativas (inciso IX do §3º e inciso V do §4º do 

art. 24 da Instrução CVM nº 480/09), sem prejuízo da divulgação de Fato Relevante, na forma do art. 3º da 

Instrução CVM nº 358/02. 

 

Além disso, lembramos que, caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, trimestralmente, no 

campo apropriado do formulário de informações trimestrais – ITR e no formulário de demonstrações financeiras 

padronizadas – DFP, confrontar as projeções divulgadas no formulário de referência e os resultados 

efetivamente obtidos no trimestre, indicando as razões para eventuais diferenças (§4º do art. 20 da Instrução 

CVM nº 480/09). 

 

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 

13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória 

pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 

452/07. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Nelson Barroso Ortega 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas 

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

 



 
 

Porto Alegre, 15 de agosto de 2014. 
 
 
 

JOSAPAR Joaquim Oliveira S.A Participações 
CNPJ nº 87.456.562/0001-22 

NIRE 43.300.009.882 
Companhia Aberta 

 
 
 

Prezados Senhores, 
 
 

Em decorrência da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 
11/08/2014, sob o título “Josapar eleva aposta em fertilizantes” onde consta, 
entre outras informações, que a expectativa é que a receita total em 2014 da 
Josapar deverá crescer entre 3% e 7% na comparação com 2013; e visando o 
atendimento do Ofício SAE/GAE nº 2702-14, de 14 de agosto de 2014, 
JOSAPAR – Joaquim Oliveira S/A Participações vem ao mercado esclarecer que: 
 

1. A notícia supracitada divulgou uma expectativa decorrente do fato de que 
uma nova linha de produtos no segmento de fertilizantes só tem a agregar 
ao portfólio e volume físico e financeiro de vendas da Josapar; 

 
2. A expectativa de crescimento divulgada pela Companhia na matéria (3% a 

7%) em grande parte se deve aos números já percebidos do aumento das 
vendas nos primeiros trimestres de 2014, apresentados e disponibilizados 
ao mercado por meio das informações trimestrais da Companhia. 

 
 

Atenciosamente. 
 
 
 

Augusto Lauro de Oliveira de Júnior 
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores 


