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FATO RELEVANTE – ENCERRAMENTO DE RELAÇÃO COMERCIAL 

 

Bento Gonçalves, RS, 28 de novembro de 2014 – A Unicasa Indústria de Móveis 

S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), uma das 

maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e única empresa brasileira do setor 

listada em bolsa de valores, nos termos da Instrução CVM n.º  358/02, c/c com art. 157, §4º, 

da Lei n.º 6.404/76, ambas conforme alteradas, vem informar aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que em reunião de Diretoria realizada nesta data decidiu, por razões 

comerciais, estratégicas, operacionais e mercadológicas, encerrar o relacionamento comercial 

com um dos maiores lojistas da rede e que atuava em São Paulo, com quem manteve contrato 

por mais de quinze anos.  

 

A Companhia estima os impactos deste encerramento no seu resultado, líquido de imposto de 

renda, em aproximadamente, R$ 12 milhões, devido ao provisionamento dos valores de 

entrega dos produtos relativos aos pedidos de consumidores que se encontram pendentes e 

que serão honrados pela Companhia, nos termos do distrato celebrado com tal lojista. O 

dispêndio de caixa para honrar esse acordo ocorrerá conforme o prazo de entrega das 

mercadorias. 

 

Apesar do impacto negativo de curto prazo, a Diretoria entende que este encerramento 

soluciona adequadamente a questão e tem a expectativa de melhorar a visibilidade das 

marcas e o atendimento aos clientes através do credenciamento de um novo revendedor para 

a região, o que trará benefícios no médio e longo prazo para a Companhia. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia está à disposição de seus 

acionistas para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 
 

Frank Zietolie 
Diretor Presidente e de Relações com Investidores 

 
 
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), é uma 
das maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores. A 
Companhia opera por meio de cinco marcas: Dell Anno, Favorita, New, Casa Brasileira e Unicasa Corporate, distribuídas por 667 
lojas exclusivas, com presença no Brasil e em mais 17 países. Com cerca de 50 mil m² e capacidade para produção de cerca de 2,2 
milhões de módulos por ano, sua fábrica está localizada no município de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Para 
mais informações visite nosso site de Relações com Investidores: ri.unicasamoveis.com.br. 
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