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COMUNICADO AO MERCADO

Esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia
A Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. (“Companhia”) comunica que recebeu, em 9 de
maio de 2018, questionamentos apresentados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
por meio do Ofício nº 168/2018/CVM/SEP/GEA-2 (cópia em anexo) e pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) por meio do Ofício nº 942-2018-SAE (cópia em anexo), transcritos abaixo:
Ofício nº 168/2018/CVM/SEP/GEA-2
“1.
Reportamo-nos à notícia veiculada no jornal Valor Econômico no dia 09 de maio de 2018, intitulada
"Ouro Fino volta ao azul e avalia ir às compras", na qual constam as seguintes declarações do Diretor
de Relações com Investidores:
(...)
A tendência é que em 2018 o desempenho também melhore, disse Gomes. De acordo com ele, a Ouro
Fino, que é a terceira maior indústria veterinária em vendas no Brasil, pretende aumentar o faturamento
acima do avanço do mercado nacional - que deve crescer mais de 8% neste ano. Segundo dados do
Sindicato das Indústrias de Saúde Animal (Sindan), as vendas do segmento geram anualmente mais de R$
5,3 bilhões - a receita líquida da Ouro Fino somou R$ 505 milhões no último ano.
(...)
Se tudo correr como esperado e a empresa seguir gerando caixa, a Ouro Fino poderá fazer
aquisições. "Se continuar caindo, nos dá possibilidade de pensar em operações diferenciadas", afirmou,
mencionando ter interesse na aquisição de tecnologias - e não de empresas inteiras. Ainda não há
negociações em curso. (grifos nossos)
2.
A respeito da notícia veiculada, em especial no que tange aos trechos destacados, requeremos a
manifestação de V.Sª sobre a veracidade das afirmações veiculadas na notícia, e, caso afirmativo,
solicitamos informar os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos
da Instrução CVM nº 358/02.”

Ofício nº 942-2018-SAE
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 09/05/2018, sob o título “Ouro Fino volta ao azul e
avalia ir às compras”, consta, entre outras informações, que:
i.

a tendência é que em 2018 o desempenho da companhia também melhore; e

ii.
a companhia pretende aumentar o faturamento acima do avanço do mercado nacional, que deve
crescer mais de 8% neste ano.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 10/05/2018, com a sua confirmação ou não,
bem como outras informações consideradas importantes.”

Em resposta aos questionamentos acima transcritos, a Companhia vem esclarecer e informar o
que segue referente às informações em destaque na notícia intitulada "Ouro Fino volta ao azul e
avalia ir às compras" veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 9 de maio de 2018 (“Notícia”).

A Companhia esclarece que as informações extraídas da Notícia têm como origem entrevista
concedida pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companha, Sr. Kleber
Cesar Silveira Gomes, ao referido jornal, na qual foram respondidas questões concernentes ao
desempenho financeiro e operacional da Companhia.
Diante dos referidos questionamentos, a Companhia informa que o Sr. Kleber Cesar Silveira
Gomes expôs a opinião da Companhia, por meio da Notícia, quanto à busca contínua em
aumentar o seu faturamento, baseando-se tão somente em informações públicas divulgadas,
nos resultados financeiros da Companhia e sua evolução nos últimos anos, sendo um mero
reflexo da tendência verificada pela avaliação de seus últimos resultados financeiros, não tendo
por finalidade formalizar ou configurar projeção ou premissa oficial de desempenho futuro da
Companhia. A título ilustrativo, a Companhia informa que a informação sobre seu crescimento,
no ano de 2018, acima do avanço do mercado nacional em 8%, foi derivada de informações
divulgadas pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN),
conforme matéria divulgada no DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços1.
A Companhia ainda destaca que a informação prestada quanto à pretensão de aumento de seu
faturamento reflete, basicamente, o próprio conceito de uma sociedade empresária, qual seja, a
reunião de pessoas que tem como objetivo exercer profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, visando o lucro.
A Companhia esclarece, portanto, que a declaração do seu Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores não deve ser interpretada, em nenhuma hipótese, como uma estimativa ou
projeção, tampouco como fato ou ato relevante que represente qualquer tipo de divulgação aos
seus acionistas ou ao mercado em geral.
Neste sentido, cumpre destacar que a Companhia não divulga e nunca divulgou estimativas ou
projeções, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, e, seguindo as principais práticas de governança corporativa e orientações
normativas aplicáveis, busca apresentar, em entrevistas ou teleconferências, análises e
informações com base tão somente em fatos e informações ampla e previamente divulgados aos
investidores.
Ademais, a Companhia informa que avalia e busca periodicamente novas oportunidades para o
desenvolvimento de seus negócios. Importa observar que o desenvolvimento dos negócios e
operações da Companhia é impactado, em grande parte, pelos avanços tecnológicos absorvidos
pela Companhia, conforme amplamente divulgado em seu Formulário de Referência.
A título exemplificativo, os principais fatores de risco elencados pela Companhia estão
relacionados a perda dos seus direitos de propriedade intelectual e ao insucesso do seu
departamento de pesquisa e desenvolvimento, destacando a sua importância para os negócios
da Companhia.
Desta forma, como parte da condução ordinária de seus negócios e operações, a Companhia
esclarece que analisa continuamente novas oportunidades em termos de tecnologia que possam
agregar no desenvolvimento de suas atividades. Entretanto, esclarece-se que não há, nesta
data, qualquer acordo ou proposta vinculante com relação à aquisições de quaisquer empresas
ou sociedades pela Companhia.
Considerando que os esclarecimentos acima não caracterizam ato ou fato relevante, nos termos
da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Companhia manterá
“Mercado de saúde animal deve ter crescimento de 7% a 8% neste ano” no Diário Comércio Indústria & Serviços, 8 de
março de 2018. Disponível em: https://www.dci.com.br/agronegocios/mercado-de-saude-animal-deve-ter-crescimentode-7-a-8-neste-ano-1.689052.
1

os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer novos fatos ou
deliberações a respeito dos assuntos tratados acima.
Diante do exposto e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados pela CVM e
pela B3, a Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
que se façam necessários.

Cravinhos, 10 de maio de 2018.

Kleber Cesar Silveira Gomes
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Ofício nº 168/2018/CVM/SEP/GEA-2

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2018.

Ao Senhor
Kleber Cesar Silveira Gomes
Diretor de Relações com Investidores da
OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A.
Rodovia Anhanguera, SP 330, KM 298, Bloco C, 2º andar - Sala CCS 210 - Distrito Industrial
CEP: 14140-000
UF:SP
Tel.: (16) 3518-2000
E-mail: ri@ourofino.com

Assunto: Solicitação de esclarecimentos − Notícia
Prezado Senhor Diretor,
1.
Reportamo-nos à notícia veiculada no jornal Valor Econômico no dia 09 de maio de 2018,
intitulada "Ouro Fino volta ao azul e avalia ir às compras", na qual constam as seguintes
declarações do Diretor de Relações com Investidores:
(...)
A tendência é que em 2018 o desempenho também melhore, disse Gomes. De acordo
com ele, a Ouro Fino, que é a terceira maior indústria veterinária em vendas no Brasil,
pretende aumentar o faturamento acima do avanço do mercado nacional - que deve
crescer mais de 8% neste ano. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de Saúde
Animal (Sindan), as vendas do segmento geram anualmente mais de R$ 5,3 bilhões - a
receita líquida da Ouro Fino somou R$ 505 milhões no último ano.
(...)
Se tudo correr como esperado e a empresa seguir gerando caixa, a Ouro Fino
poderá fazer aquisições. "Se continuar caindo, nos dá possibilidade de pensar em
operações diferenciadas", afirmou, mencionando ter interesse na aquisição de
tecnologias - e não de empresas inteiras. Ainda não há negociações em curso. (grifos
nossos)
2.
A respeito da notícia veiculada, em especial no que tange aos trechos destacados,
requeremos a manifestação de V.Sª sobre a veracidade das afirmações veiculadas na notícia, e,
caso afirmativo, solicitamos informar os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de
Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
3.
Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema
IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre questionamentos

da CVM/B3”. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de
Comunicado ao Mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não
divulgação tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
4.
Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor
de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores
e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado
aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente
em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
5.
De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que
caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento
no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº
452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente Ofício, até o dia
10 de maio de 2018.
6.
Além disso, tento em vista o arquivamento da Apresentação a Analistas no IPE e a
programação da Teleconferência para a data de hoje, chamamos a atenção para o que orienta
a seção 4.19 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº02/2018:
Se durante a reunião houver a divulgação de informações adicionais às constantes
no material de apresentação utilizado, por exemplo, em decorrência de perguntas
formuladas pelos participantes da reunião, estas devem ser incluídas nesse
material, o qual deve ser reapresentado pelo Sistema Empresas.NET, sem prejuízo do
disposto no artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, nos casos em que tais informações
constituírem Fato Relevante. (grifo nosso).

Atenciosamente,
Gerência de Acompanhamentos de Empresas 2 (GEA-2)
Superintendência de Relações com Empresas (SEP)
Comissão de Valores Mobiliários

09 de maio de 2018
942/2018-SAE

Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
At. Kleber Cesar Silveira Gomes
Diretor de Relações com Investidores

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,

Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 09/05/2018, sob o título “Ouro Fino volta
ao azul e avalia ir às compras”, consta, entre outras informações, que:

i.

a tendência é que em 2018 o desempenho da companhia também
melhore; e

ii.

a companhia pretende aumentar o faturamento acima do avanço do
mercado nacional, que deve crescer mais de 8% neste ano.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 10/05/2018, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.

Atenciosamente,
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários

