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Crise no setor de petróleo
pode ser a pior em 100 anos
Covid-19: ajuda a trabalhador
informal será de R$ 600, diz Bolsonaro
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Doria anuncia R$ 218 milhões
para 80 municípios paulistas
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Índices
europeus
fecham 3° dia
consecutivo
de alta
As ações europeias inverteram o curso e terminaram em
alta na quinta-feira(26), acompanhando os ganhos em Wall
Street, com os investidores
aguardando uma votação dos
parlamentares da União Europeia sobre fundos de emergência para amortecer o golpe do
surto de coronavírus.
Os índices de ações dos
Estados Unidos avançavam depois de uma leitura recorde nas
reivindicações semanais de
auxílio-desemprego colaborar
para a perspectiva de mais medidas de estímulo para combater o impacto econômico da
pandemia de coronavírus.
Às 14h31 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst
300 subia 2,37%, a 1.265 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhava
2,55%, a 321 pontos, acumulando ganho de quase 15% nas
três últimas sessões. Página 3

Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã

Tarde
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Noite
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Começa à meia-noite desta sexta-feira (26), em Angola,
o estado de emergência nacional declarado pelo presidente
João Lourenço para combater
a covid-19.
Em entrevista à ONU
News, de Luanda, o coordenador residente das Nações
Unidas, Paolo Balladeli, defendeu que o momento também seja usado para reforçar
parcerias para atuar em diversas frentes com destaque para
a saúde.
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G20 injeta US$ 5 trilhões
na economia para
conter coronavírus

Os líderes do G20 reuniram-se na quinta-feira, (26),
por videoconferência, para discutir as ações para atenuar os
impactos sociais e econômicos
da pandemia de covid-19. De
acordo com comunicado conjunto, os países estão injetando mais de US$ 5 trilhões na
economia global, em políticas
fiscais direcionadas, medidas
econômicas e esquemas de ga-

rantia.
A reunião foi organizada
pela Arábia Saudita, que está na
presidência rotativa do grupo
dos 20 países mais ricos do
mundo. O presidente Jair Bolsonaro participou da videoconferência.
O grupo informou que vai
continuar realizando um apoio
fiscal ousado e em larga escala. “Estamos adotando medidas

imediatas e vigorosas para
apoiar nossas economias; proteger trabalhadores, empresas especialmente micro, pequenas
e médias empresas - e os setores mais afetados; e amparar os
vulneráveis por meio de uma
proteção social adequada”, diz
o comunicado.
Entre outras ações, os países do G20 vão acompanhar os
riscos de dívida em países de
baixa renda devido à pandemia
e pedir que seus ministros de
Finanças e os bancos centrais
trabalhem com as organizações
internacionais para fornecer a
assistência financeira internacional apropriada. “Apoiamos as
medidas extraordinárias adotadas
pelos bancos centrais. Os bancos
centrais agiram para apoiar o fluxo de crédito para as famílias e
empresas, promover a estabilidade financeira e aumentar a liquidez nos mercados globais”, diz
o comunicado.
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sua casa, Castello Branco disse que sua percepção é de
que se está vivendo um momento sem precedentes.
“Isso é mais sério do que tivemos no passado. É talvez
a pior crise sofrida pela indústria do petróleo em 100
anos. Não há fórmula para
lidar com essa crise.”
Castello Branco lembrou ter
vivido outros momentos difíceis, como a crise da dívida dos
países da América Latina nos
anos 1980 e o choque financeiro de 2008.
Apesar disso, ele defendeu
o enfrentamento da situação
atual sem pânico, com transparência, agilidade e trabalho
em equipe.
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Brasil tem 77 mortes e
2.915 casos confirmados
de coronavírus
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Dólar comercial fecha abaixo
de R$ 5 pela primeira vez
em duas semanas
Página 3

Hotéis e restaurantes de SP
assinam acordo para
preservar empregos
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Presidente do BC diz que
atual patamar da Selic
é apropriado
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Esporte

Pietro Fittipaldi é confirmado como
piloto reserva e de testes da Haas na F1
A Haas F1 Team confirmou
hoje Pietro Fittipaldi como
seu piloto reserva e de testes
na F1. O brasileiro já trabalha
com o time desde novembro
de 2018, quando fez sua estreia pilotando o carro da equipe nos testes de pneu da Pirelli em Abu Dhabi. Desde então, Pietro trabalha junto com
o time norte-americano conduzindo o carro em treinos
(foram mais de 2.000 quilômetros desde então) e também no trabalho de ajuste do
F1 com o simulador.
Em sua nova função, Fittipaldi seguirá trabalhando com
o time no simulador, mas agora também fica à disposição da
equipe ao longo dos GPs da
temporada 2020 da F1, que
teve seu início atrasado em função da pandemia global do Covid-19. Outra função do jovem
brasileiro será representar a
Haas F1 Team nos eventos da
Formula 1 E-sports – o próximo Virtual Grand Prix será no
domingo, dia 5 de abril.
Nas pistas, Fittipaldi vem

de uma temporada de bastante
trabalho com a Haas na F1. O brasileiro testou o carro em Abu
Dhabi no último mês de dezembro e completou 135 voltas na
pista de Yas Marina, percorrendo aproximadamente 750 quilômetros, ou seja, duas corridas e
meia. Com os testes na pista
onde a F1 encerrou o ano de
2019, Pietro acumulou 2.185
quilômetros percorridos com o
F1 da Haas, totalizando 422 voltas em três circuitos diferentes:
Abu Dhabi, Barcelona e Bahrein.
Além dos treinos da F1, Pietro
disputou nos últimos anos algumas das maiores categorias do
mundo, como DTM (fazendo a
temporada completa 2019), Indy
e WEC. Em 2017, Pietro foi o
campeão da World Series, considerada uma das principais divisões de acesso da F1.
“Naturalmente, gostaríamos
de ter feito esse anúncio na véspera do Grande Prêmio da Austrália que abriria a temporada, mas
os acontecimentos envolvendo o
covid-19 trouxeram outras prioridades”, diz Guenther Steiner,

Foto/ Haas F1 Team

Em
emergência,
ONU pede
parcerias
para conter
covid-19 em
Angola

O impacto global causado
pela pandemia de coronavírus
pode resultar na pior crise do
setor de petróleo em 100 anos,
avaliou na quinta-feira, (26) o
presidente da Petrobras,
Roberto Castello Branco. As
petrolíferas vêm sendo duplamente afetadas pelo ambiente
atual de negócios, em que tanto a demanda quanto o preço
do petróleo e derivados estão
em queda, explicou a direção
da estatal, que realizou no início desta tarde uma
videoconferência com analistas
e investidores para explicar respostas a esse cenário.
Em suas considerações iniciais na reunião, da qual participou por vídeo transmitido de

Pietro Fittipaldi em seu último teste com a Haas em Abu Dhabi
no ano passado
chefe da equipe Haas F1 Team.
“Pietro (Fittipaldi) já provou
seu talento ao longo de sua carreira e obviamente nós tivemos
a oportunidade de trabalhar de
forma bem próxima dele nos últimos 12 meses. Estamos muito
contentes em continuar essa relação e confirmá-lo como nosso piloto de testes oficial e reserva para a Haas F1 Team em
2020. O trabalho dele na pista
nos testes e no simulador foi sem

dúvida de muito valor, ainda mais
levando em conta o ano de desafios que tivemos na última temporada. Estamos felizes em continuar a oferecer a ele mais oportunidades de expandir essa relação com o time em 2020 assim
que todos pudermos retomar os
trabalhos. Pietro vai continuar
nos dando opiniões significantes
para o nosso programa de corrida apoiando Romain (Grosjean)
e Kevin (Magnussen) e todo time

de engenharia com o Haas VF20.”
Neto do bicampeão mundial de F1 e duas vezes vencedor
da Indy-500, Emerson Fittipaldi, Pietro comentou sobre o
anúncio. “Mal posso esperar
para seguir desenvolvendo minhas funções na Haas F1 Team,
que comecei no final de 2018.
Agradeço muito ao Gene Haas
e ao Guenther Steiner pela continuação dessa oportunidade e
acreditarem em meu trabalho
como piloto. Você nunca para
de aprender na F1, seja em horas no simulador, seja fisicamente atrás do volante no carro na pista, algo que fiz muito
com a Haas, acumulando mais
de 2.000 quilômetros em testes. É gratificante poder ter
essas duas experiências e estar associado a um time que
conquistou tanto no esporte
em tão pouco tempo”, diz Fittipaldi, que teve ampliada sua
função em 2020 como piloto
reserva após conseguir emitir
sua super licença para F1.

Filme do Sertões 2019 disponível no Net Now e Vivo Play
O Sertões virou filme. A
pré-estreia aconteceu em um
evento virtual (25/03) pelo
APP do Sertões (http://
sertoes.com/app/) e no Youtube https://www.youtube.com/
watch?v=cuqQDLYh1HE). Pilotos,
navegadores e convidados assistem, de casa, uma sessão especial. A partir de quinta-feira
(26), já esta disponível para o
público nas plataformas Net

Now e Vivo Play. O filme é uma
co-produção do Sertões com as
produtoras Ponto 25 e Pródigo
Filmes. Tem a direção de João
Lopes e Maurício Lippi com a produção executiva de Beto Gauss.
Em 109 minutos, são retratados os desafios dos personagens que fizeram a história da
prova de 2019, vencidos e vencedores. Mais do que um duelo
motor X poeira, velocidade X

distância o filme é sobre paixões. Sobre desafios e de certa
forma sobre missões quase impossíveis, que as pessoas são
obrigadas a enfrentar quando se
dispõem a atravessar o Brasil,
numa jornada de Campo Grande
(MS) a Aquiraz (CE).
Resumir uma competição
que dura oito dias, envolve uma
viagem de 5.000 km com uma
caravana de quase duas mil pes-

soas reflete bem estes desafios
e a paixão destes sertanejos do
século 21.
Em grande parte a história do
filme foi conduzida mais pelos
pilotos e navegadores do que pela
equipe de roteiristas. Os produtores e câmeras gravaram todo
material sem saber como o filme terminaria. Protagonistas
conquistaram o seu espaço no
braço, como diz a gíria do auto-

mobilismo.
Além dos melhores pilotos
off-road do Brasil o público ainda vai se surpreender com participações especiais de Luciano Huck e Whindersson Nunes
e dos voluntários do projeto social do Sertões - SAS Saúde e
Alegria no Sertões -, que prestam atendimento médico à população carente das cidades por
onde a prova passou.
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Doria anuncia R$ 218 milhões
para 80 municípios paulistas
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IA S
Jornalista desde 1990, CESAR NETO tem sua coluna (diária) de política publicada na imprensa de São Paulo (Brasil) desde 1993. Tornou-se referência também na INTERNET,
via www.cesarneto.com e no TWITTER, via @CesarNetoReal ... EMAIL cesar@cesarneto.com
.
CÂMARA (SP)
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe aos 55 vereadores (enquanto cidadãos e acima dos partidos) do maior e mais importante Parlamento municipal do Brasil demonstrarem que têm personalidade e caráter pra votar pela
reconstrução possível da cidade de São Paulo
.
PREFEITURA (SP)
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe ao prefeito Bruno Covas, seus Secretários (não importa
a quais partidos pertençam) e ao funcionalismo público paulistano demonstrarem que têm personalidade e caráter pra fazer a reconstrução possível da cidade de São Paulo
.
ASSEMBLEIA (SP)
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe aos 94 deputados (enquanto cidadãos e acima dos partidos) do maior e mais importante Parlamento estadual do Brasil
demonstrarem que têm personalidade e caráter pra votar pela reconstrução possível do Estado de São Paulo
.
GOVERNO (SP)
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe ao governador João Doria, seus Secretários (enquanto
cidadãos acima dos partidos) e ao funcionalismo público (SP)
demonstrarem que têm personalidade e caráter pra votar pela reconstrução possível do Estado de São Paulo
.
CONGRESSO (BR)
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe aos 70 deputados federais e 3 senadores (enquanto cidadãos acima dos partidos) representarem bem o Estado de São
Paulo e demonstrarem que têm personalidade e caráter pra votar
pelas reconstruções possíveis do Brasil
.
PRESIDÊNCIA (BR)
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe ao Presidente e o vice, aos Ministros (enquanto cidadãos acima dos partidos) e ao funcionalismo público demonstrarem que têm personalidade e caráter pra governar pelas reconstruções possível do nosso grande país - o Brasil
.
PARTIDOS
Já é a maior das crises políticas do Século 21 em todo o mundo. Cabe aos donos, sócios preferenciais, lideranças regionais,
militantes, vereadores, prefeitos e vices, deputados estaduais,
distritais e federais, governadores e vices, senadores, o Presidente e o vice da República assumirem que suas cidades ...
.
POLÍTICOS
... Estados, Congresso (Senado e Câmara dos Deputados) e a
Presidência da República não podem e não devem - em regimes
verdadeiramente republicanos - estar abaixo da importância dos
seus partidos políticos. Tenham personalidade e caráter pra realizarem as reconstruções possíveis do Brasil de todos nós
.
HISTÓRIAS (BR)
Uma das razões pelas quais o Presidente Bolsonaro não vai
ser Impedido, como teria sido Collor (1992) se não renunciasse,
é que o mais jovem Presidente da História dita republicana do
Brasil perdeu o apoio popular inicial que chegou a ter. O Bolsonaro ainda tem bastante
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O governador de São Paulo,
João Doria, anunciou na quintafeira, (26) o repasse de R$ 218
milhões para 80 municípios do
estado com mais de 100 mil habitantes para ações que minimizem efeitos da pandemia do novo
coronavírus. O repasse terá início no dia 3 de abril e não inclui
a capital.
Para as cidades com menos
de 100 mil habitantes, o governador disse que um novo valor
de repasse deverá ser anunciado
na próxima segunda-feira (30).
“O dinheiro deverá ser utilizado integralmente pelas prefeituras para mecanismos de controle e acompanhamento para
ajudar no combate ao coronavírus e no atendimento a pessoas
com vulnerabilidade social”, disse o governador, acrescentando
que essas 80 cidades foram escolhidas para serem referência
médico-hospitalar.
Outra medida anunciada hoje
por Doria foi que a empresa GasBrasiliano, que distribui gás natural canalizado para a região
noroeste do estado paulista, vai
suspender o corte de gás por
inadimplência de consumidores.
A medida vale até 31 de maio.
Carta
O governador disse ainda
que, após uma reunião por videonconferência realizada na quarta-feira, (25) com a presença de

26 governadores do país, será
encaminhada uma carta ao presidente da República Jair Bolsonaro. Na carta, disse Doria, os
governadores solicitam recursos ao governo federal. “A totalidade dos governadores do Brasil assinaram carta que está sendo encaminhada neste momento ao presidente Jair Bolsonaro
com a solicitação de recursos
para os estados para priorizar os
micro e pequenos empreendedores e os mais vulneráveis,
aqueles que precisam de ajuda e
de proteção social neste momento”, destacou Doria.
Na carta, os governadores
elencam oito itens prioritários
e pedem, entre eles, a suspensão,
por 12 meses, do pagamento da
dívida dos estados com a União,
a Caixa Econômica Federal, o
Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e
também das contraídas junto a
organismos internacionais
como Banco Mundial e Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Eles também solicitam que o BNDES amplie a
disponibilidade e o alongamento dos prazos e carências das
operações de crédito direto e
indireto para médias, pequenas
e microempresas.
Os governadores pedem ainda a viabilização emergencial e
substancial de recursos livres às

unidades federadas e também a
aprovação do Projeto de Lei
Complementar 149/2019 (conhecido como Plano Mansueto)
e mudança no Regime de Recuperação Fiscal. Outros pedidos
são a redução da meta de superávit primário do governo federal e a adoção de políticas emergências para mitigar os efeitos
da crise sobre a população mais
pobre, como a possibilidade de
destinar uma renda básica de cidadania. Eles também pedem o
apoio do governo federal para
adquirirem equipamentos e insumos para a preparação de leitos
e de assistência aos profissionais de saúde e a resolução imediata de impasses políticos e jurídicos que travam a liberação de
recursos decorrentes das compensações pelas perdas com a
Lei Kandir, além do pagamento
de valores em atraso por parte
da União.
Na carta, eles informam ao
presidente que vão continuar seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e de cientistas e profissionais de saúde sobre a melhor
forma para lidar com a pandemia.
Casos
São Paulo tem hoje 862 casos confirmados para coronavírus, com 48 mortes e 84 pacientes internados em unidades de
terapia intensiva (UTIs). O Bra-

sil tem 2.433 casos confirmados. “Se vocês se lembram bem,
éramos [estado de São Paulo]
praticamente 90% dos casos do
Brasil e agora somos 30% dos
casos, o que significa que existe expansão da epidemia e de
forma acelerada”, disse José
Henrique Germann, secretário
estadual da Saúde.
“A epidemia tem dias de mais
acréscimo e dias de menos
acréscimo. Mas ela vem crescendo. O que mostra para nós,
neste cenário que vemos hoje, é
que as medidas de restrição de
mobilidade vem sendo suficientes ou estão colaborando de forma bastante efetiva para que tenhamos 862 casos. Existe uma
gradação. O que estamos fazendo não é isolamento. Estamos
fazendo um distanciamento social. O próximo passo, se houver necessidade, será o isolamento domiciliar ou social. Se
houver necessidade de apertar
ainda mais esse cinto, será o lockdown, com uso da força policial para manter as pessoas em
casa. Mas não estamos nessa situação ainda. Não sei se estaremos ou não. Mas, se mantivermos os idosos em casa, teremos
um comportamento da crise que
talvez nos favoreça para não colapsar o sistema de saúde. Por
isso enfatizo: fique em casa”,
acrescentou o secretário. (Agência Brasil)

Hotéis e restaurantes de SP assinam
acordo para preservar empregos
Seis entidades de classe, de
empregados e empregadores de
diversos segmentos de turismo
e alimentação, como hotéis,
pousadas, restaurantes, bares e
similares da região metropolitana de São Paulo e de municípios
próximos, entraram em acordo,
em 19 de março, para diminuir
os impactos econômicos da
COVID-19, doença causada pelo
novo coronavírus.
A Secretaria de Turismo do
Estado de São Paulo incentivou
a negociação para reforçar a importância da adoção de medidas
concretas. “A nossa preocupação
imediata é preservar a vida e a

saúde de todos. Porém, temos de
ter responsabilidade para, junto
com setores produtivos e trabalhadores, nos anteciparmos para
preservar os empregos e as empresas”, defendeu Vinicius Lummertz, secretário Estadual de
Turismo.
Medidas
A partir de agora, poderão ser
concedidas férias individuais ou
coletivas sem necessidade de
comunicação prévia e facilidades de pagamento do benefício;
redução dos salários em 25%
com redução correspondente
proporcional de jornada de tra-

balho pelo prazo de 120 dias;
suspensão dos contratos de
trabalho por 120 dias, substituindo o salário mensal pelo
pagamento do abono indenizatório mensal, não inferior a
50% do piso salarial; e rescisão de contrato, no caso de
impossibilidade de aplicação
de qualquer medida, respeitando as cláusulas previstas na
Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).
“O acordo fechado é mais
benéfico que o decreto editado
pelo Governo Federal”, diz Edson Pinto, presidente do Sindicato Empresarial de Hotéis,

Restaurantes, Bares e Similares
de Osasco, Alphaville e Região
e vice-presidente da Federação
Estadual do segmento.
“No Estado de São Paulo,
temos 25 sindicatos patronais
associados, abrangendo todos os
municípios. O acordo é o mais
avançado do País. Não é um paliativo, mas sim uma resposta
para que as empresas não quebrem e, consequentemente, evitando a demissão em massa.
Com essa ação, se implementada em todo o Estado, estamos
potencialmente preservando 1
milhão de empregos diretos”,
completou.

Bilhete Único: veja as medidas tomadas
pela Prefeitura durante a quarentena
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT) e da SPTrans, promoveu
mudanças no Bilhete Único Estudante (gratuidade e meia tarifa), Bilhete Único Especial PCD
e no atendimento no Posto Central e nos postos instalados nas
subprefeituras para evitar a disseminação do novo coronavírus.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou como
pandemia a circulação do novo
vírus causador da COVID-19. A
transmissão já ocorre regionalmente no Brasil e é necessário
adotar medidas para conter a disseminação da doença.
As medidas visam evitar o
contágio pelo coronavírus (Covid-19) e, assim, garantir a segurança dos usuários e colaboradores da SPTrans.
Fechamento do Posto Central
O Posto Central, localizado
na Rua Boa Vista nº 274, Centro, está fechados por tempo indeterminado desde segunda-feira (23/03).
Posto Central
Para quem já solicitou o préagendamento, a SPTrans viabilizará o atendimento remoto. E as
auditorias médicas, inclusive as

já agendadas, serão reagendadas
quando o serviço for retomado.
Os usuários deverão acessar
o
link:
http://
www.sptrans.com.br/atendimento para serem atendidos de forma on-line.
Postos de atendimento nas
Subprefeituras
Os Postos de Atendimento
nas Subprefeituras estão fechados por tempo indeterminado
desde o dia 23 de março.
A partir desta data a revalidação do Bilhete Único Especial para
Pessoas com Deficiência foi automática, por até 90 dias. Em caso
de dúvidas acesse o link: http://
www.sptrans.com.br/atendimento.
Atendimentos nas Bilheterias nos terminais urbanos
O atendimento nos postos
instalados nos terminais de ônibus é das 6h às 22h, de segunda
a segunda, desde o último dia 23
de março.
Vale destacar que um dos
serviços mais procurados nos
postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos.
A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível
no
site
http://

www.sptrans.com.br/app/. Após
a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no
interior dos coletivos.
Renovação automática do
Bilhete Único Especial PCD
Todos os cartões de Bilhete
Único Especial PCD com data de
validade a partir de 23 de março
serão revalidados automaticamente por até 90 dias para evitar
o comparecimento presencial.
Suspensão das cotas de
gratuidade e da comercialização de meia tarifa do Bilhete
Único do Estudante
A comercialização da meia
tarifa para estudantes está suspensa desde 23 de março com
base no Decreto Nº 59.283, de
16 de março de 2020, que determina a interrupção gradual
das aulas na rede pública municipal de ensino. Vale ressaltar
que a cota já adquirida poderá ser
utilizada normalmente.
Já a cota de gratuidade de
abril não será gerada, mas a cota
que já foi disponibilizada e carregada no cartão também poderá ser utilizada normalmente. Ou
seja, tanto para a gratuidade
quanto para a meia tarifa os créditos já carregados no cartão

continuam disponíveis para utilização dos estudantes.
Suspensão do envio do Bilhete Único Estudante para as
escolas
A SPTrans suspendeu o envio
de cartões de Bilhete Único Estudante para as Unidades de Ensino, tendo em vista que ficarão
fechadas pelos próximos dias.
Idoso pode tirar dúvidas
sobre o Bilhete Único Especial Idoso por e-mail
Excepcionalmente, os idosos
podem tirar dúvidas, bloquear o
Bilhete Único Especial Idoso (por
motivo de perda ou roubo) e até
apresentar justificativa após bloqueio do cartão pelo e-mail
atendimento.idoso@sptrans.com.br.
ASPTrans informa ao passageiro idoso que não haverá atendimento presencial e para qualquer dúvida, envie
e
m
a
i
l
.
Importante mencionar que mesmo
sem o cartão a pessoa idosa poderá
embarcar e desembarcar pela porta
dianteira do veículo apresentando ao
operador um documento oficial
com foto no momento do desembarque.
Confira aqui se a sua linha de
ônibus será alterada por conta do
recesso escolar no link http://
www.sptrans.com.br/covid-19

Negociação entre Governo e GasBrasiliano
suspende corte de gás no Estado
O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (26) a
suspensão de cortes de serviços
da GasBrasiliano até 31 de maio,
durante a pandemia do novo coronavírus. A medida vai beneficiar mais de 31 mil clientes da
concessionária que atende a região Noroeste do Estado.
“Serão beneficiados consumidores dos segmentos resi-

dencial, comercial e industrial,
o que inclui hospitais e prontossocorros. Temos um total de
240 hospitais atendidos com gás
natural no Estado de São Paulo.
É uma medida que contribui na
redução dos efeitos e dos impactos da crise do coronavírus”,
disse Doria.
Após negociação do Governo de São Paulo com a

Comgás, que atende a Região
Metropolitana de São Paulo,
Vale do Paraíba, Baixada Santista e Campinas, anunciada na
última segunda-feira (23), a
GasBrasiliano aderiu ao pedido da gestão e determinou que
não serão descontinuados os
serviços da concessionária no
fornecimento de gás.
A regra é válida a partir desta

quarta-feira (25). Durante o
mesmo período, as indústrias
terão o consumo mínimo
obrigatório (take or pay) suspenso. A distribuição de gás
natural canalizado para toda a
região Noroeste de São Paulo
ocorre normalmente, sendo
também mantidos os serviços
de atendimento de emergência da GasBrasiliano.
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PIB do estado de São Paulo
cresceu 2,5% em 2019
O Produto Interno Bruto
(PIB) do estado de São Paulo atingiu, em 2019, R$ 2,38
trilhões, resultado 2,5% superior ao registrado em
2018. O setor de serviços
teve alta de 3,3% e a indústria, de 1%. Já a agropecuá-

ria teve queda de 1,3%. Os
dados, divulgados na quintafeira, (26), são da Fundação
Sistema Estadual de Análise
de Dados (Seade), vinculada
a Secretaria de Governo do
estado de São Paulo.
De acordo com o levanta-

mento, a Região Metropolitana
de São Paulo fechou o ano com
PIB de R$ 1,28 trilhão, um crescimento de 3,5% em relação a
2018. A região registrou resultado positivo nos serviços
(4,5%) e negativo nos setores da
indústria (-0,2%) e agropecuá-

ria (-5,6%).
No interior paulista, os destaques na expansão do PIB foram as regiões de Campinas,
com elevação de 2,5%, Sorocaba, com 3,5%, Franca, com alta
de 3,3% e Itapeva, com 4%.
(Agência Brasil)

Crise no setor de petróleo pode ser
a pior em 100 anos, diz executivo
O impacto global causado
pela pandemia de coronavírus
pode resultar na pior crise do
setor de petróleo em 100 anos,
avaliou na quinta-feira, (26) o
presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. As petrolíferas vêm sendo duplamente afetadas pelo ambiente atual de negócios, em que tanto a demanda
quanto o preço do petróleo e
derivados estão em queda, explicou a direção da estatal, que realizou no início desta tarde uma
videoconferência com analistas
e investidores para explicar respostas a esse cenário.
Em suas considerações iniciais na reunião, da qual participou por vídeo transmitido de sua
casa, Castello Branco disse que
sua percepção é de que se está
vivendo um momento sem precedentes. “Isso é mais sério do
que tivemos no passado. É talvez a pior crise sofrida pela indústria do petróleo em 100
anos. Não há fórmula para lidar
com essa crise.”

Castello Branco lembrou ter
vivido outros momentos difíceis, como a crise da dívida dos
países da América Latina nos
anos 1980 e o choque financeiro de 2008.
Apesar disso, ele defendeu o
enfrentamento da situação atual
sem pânico, com transparência,
agilidade e trabalho em equipe.
“Temos que estar preparados
para o pior cenário”, disse Castello Branco, ao afirmar que a
demanda por combustíveis caiu
significativamente no Brasil.
Sobre o mercado externo, o
presidente da Petrobras previu o
agravamento da crise nos Estados
Unidos e disse que já há sinais de
recuperação na China. “É importante, porque é o destino da maior parte de nossas exportações.”
Castello Branco e diretores
da Petrobras avaliaram que ainda é cedo para prever que cenários serão produzidos pela crise
e disseram que as medidas anunciadas pretendem preparar a
empresa para lidar com o preço

do barril de petróleo a US$ 25
em vez de US$ 40.
“A menos que aconteça algum evento inesperado, não prevemos uma recuperação significativa do preço do petróleo”,
afirmou Castello Branco, reforçando que o cenário é de incerteza. “Nossa resposta à crise está
longe de estar completa. Estamos estudando medidas adicionais, incluindo uma revisão completa do portfólio de projetos”.
Sobre o programa de desinvestimentos, o presidente da estatal garantiu que haverá continuidade. Ele admitiu, porém, que
o valor dos ativos foi afetado
pela crise e disse que será preciso analisar essa queda.
“Não vimos nenhum sinal de
falta de interesse em nossos possíveis compradores. Pelo contrário. Ontem [25] recebi a mensagem de um deles reafirmando
seu interesse no ativo”, afirmou.
Refino
A Petrobras anunciou aos in-

vestidores que deve adiar as manutenções programadas em refinarias. Segundo a diretora executiva de Refino e Gás Natural,
Anelise Lara, esses procedimentos requerem a presença de muitos profissionais nas unidades, o
que será evitado para prevenir a
propagação do coronavírus.
Anelise informou que a operação média nas refinarias está
em torno de 74% da capacidade
total, o que representa uma redução em relação à operação
média de 79% registrada em
2019. Para abril e maio, a expetativa é de queda maior.
Diante da crise do coronavírus, a estatal tem buscado elevar
o refino dos derivados de petróleo que têm apresentado maior
demanda, como o diesel, e reduzir os demais. Apesar das medidas e do impacto da crise no comércio e na indústria, o agronegócio continua a demandar o diesel, e a previsão é que 2020 tenha safra recorde, impulsionando a demanda. (Agência Brasil)

Presidente do BC diz que atual
patamar da Selic é apropriado
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, disse na quinta-feira, (26)
que neste momento o atual patamar da taxa básica de juros, a
Selic, é apropriado. A taxa está
em 3,75% ao ano, depois de um
corte de 0,5 ponto percentual na
semana passada.
Ele afirmou que a perspectiva do BC sobre a Selic não mudou desde a divulgação da ata da
última reunião do Comitê de
Política Monetária (Copom),
responsável por definir o índice. “Na ata mencionamos que
entendemos que neste momento a taxa de juros está apropriada. Hoje não vejo nenhuma razão para ter nenhuma interpretação diferente do que foi dado”,
disse ao ser questionado se haveria reunião extraordinária do
Copom, em entrevista transmitida pela internet sobre o Relatório de Inflação.
Sobre a previsão do BC de
estabilidade da economia este
ano, Campos Neto afirmou que
a estimativa foi feita com base
em dados disponíveis até a reunião do Copom. Ele destacou
que no atual cenário as informações são atualizadas com mais
frequência e os dados diários
passam a ser muito mais relevantes para analisar se indicam no-

vas tendências. Campos Neto
acrescentou que o cenário do
BC para a economia não prevê
situação de desabastecimento.
Crédito
Segundo Campos Neto, já há
relatos de empresários de aumento do custo do crédito. Ele
explicou que isso acontece por
maior demanda das empresas
por determinadas linhas de crédito e também pelo maior risco
de inadimplência. “A crise pode
gerar uma inadimplência maior
e isso custa capital para o banco”, afirmou, acrescentando que
o BC está atento ao mercado de
crédito.
Sobre a projeção do BC de
menor crescimento do crédito
este ano, Campos Neto disse
que é natural a revisão no cenário atual, mas ponderou que o
cenário incerto dificulta a elaboração de projeções. “Obviamente em um cenário de economia mais baixa, num cenário de
incerteza, esse número sempre
é ajustado para baixo”, disse.
Câmbio
Sobre a política de intervenção do BC no mercado de câmbio, Campos Neto disse que tem
sido “de sucesso” e está atendendo o seu propósito. “Temos

arsenal muito grande, acompanhamos negociação da moeda,
tentamos identificar onde está a
demanda se está mais no mercado futuro, se está mais no mercado à vista. Não temos nenhum
preconceito em usar nenhum
tipo de instrumento. Entendemos que existem alguns momentos de disfunção onde nós
temos que atuar com mais intensidade”, afirmou.
Reformas
O BC tem reforçado que a
continuidade das reformas é importante para a economia brasileira. No relatório, o BC enfatiza
que “perseverar no processo de
reformas e ajustes necessários na
economia brasileira é essencial
para permitir a recuperação sustentável da economia”.
Segundo Campos Neto, as
medidas de enfrentamento da
pandemia vão gerar impulso fiscal, mas será momentânea. Ele
destacou que “grande parte da
queda de juros” ocorreu porque,
antes da atual crise, existia o
entendimento de que o país passou a ter disciplina fiscal, ao criar o teto de gastos e fazer a reforma da previdência.
Impactos da crise
O diretor de Política Econô-

mica do Banco Central, Fabio
Kanczuk, disse que a crise gerada pelo novo coronavírus tem
levado a “revisões brutais” nas
estimativas de crescimento da
economia no mundo, além de
serem mais frequentes.
Ele afirmou que as políticas
públicas de distanciamento social aumentam a recessão econômica, ao restringir a oferta de
trabalho. “Não é o trabalho dos
economistas, nem uma opinião
do Banco Central. É fato que,
conforme faz mais política pública para achatar a curva de número de novos casos da doença,
causa mais restrição à oferta de
trabalho e aprofunda a recessão
econômica”, disse Kanczuk.
Entretanto, ele afirmou que
“se não fizer nenhuma política
pública para conter a dispersão
da epidemia, um grupo muito
grande começa a ter a doença
muito rápido”, o que levaria ao
problema de não ter número suficiente de leitos para atender
todos os doentes. “Então se faz
política pública para tentar achatar essa curva e espalhar o número de pessoas doentes no
tempo e com isso atender mais
pessoas com o mesmo número
de leitos, mesmo número de respirados”, disse o diretor. (Agência Brasil)

Petrobras reduzirá investimentos,
produção e gastos com RH
A Petrobras anunciou na quinta-feira, (26) uma série de medidas para equilibrar o caixa da
companhia em meio ao choque
dos preços do barril petróleo e
do impacto da pandemia de coronavírus no mercado internacional. Entre as ações, a estatal prevê a postergação de gastos com
recursos humanos e a redução de
US$ 3,5 bilhões em investimentos programados para 2020.
A queda na demanda por petróleo e derivados também fez a
companhia reavaliar sua produção
de óleo, que será reduzida em
100 mil barris por dia até o final
de março, “em função da sobreoferta deste produto no mercado
externo e pela redução da demanda mundial de petróleo causada
pelo efeito de covid-19”.
“Como resultado da redução
abrupta dos preços e demanda de
petróleo e combustíveis, a companhia está adotando uma série de
medidas para redução de desem-

bolso e preservação do caixa neste cenário de incertezas, a fim de
reforçar sua solidez financeira e
resiliência dos seus negócios”,
diz o comunicado da estatal.
Os investimentos previstos
para 2020 serão reduzidos de
US$ 12 bilhões para US$ 8,5 bilhões. O corte se dará, principalmente, com o adiamento de atividades exploratórias, interligação de poços e construção de instalações de produção e refino,
além da desvalorização do real
frente ao dólar.
A estatal também decidiu reduzir ou adiar suas despesas com
os trabalhadores em um total de
R$ 2,4 bilhões, com medidas
como o adiamento do pagamento do Programa de Prêmio e Performance 2019 e postergações de
horas-extras. Serão cancelados
os processos de avanço de nível
e promoção para os empregados
e funções gratificadas e também
haverá redução de 50% no núme-

ro de empregados de sobreaviso
parcial nos próximos três meses,
além da suspensão temporária de
todos os treinamentos.
A Petrobras também vai adotar medidas previstas na Medida
Provisória 927, como a postergação do pagamento de gratificação de férias e do recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
Ainda no contexto das medidas de recursos humanos, a estatal anunciou a postergação do
pagamento de 30% da remuneração mensal total do presidente,
diretores, gerentes executivos e
gerentes gerais.
A redução de custos também
se dará com a “aceleração da redução de gastos operacionais”, adicionando US$ 2 bilhões aos cortes previstos para 2020. As medidas nesse
sentido incluem a hibernação de plataformas em operação em águas rasas, que têm custos mais elevados e
passaram a ter fluxo de caixa negati-

vo com a queda dos preços.
Novas contratações relevantes foram postergadas pelo prazo de 90 dias e haverá gastos
menores com intervenções em
poços e otimização da logística
de produção.
Será submetida à Assembleia
Geral Ordinária da Petrobras a
proposta de postergar para 15 de
dezembro o pagamento de R$ 1,7
bilhão em dividendos, que foi
anunciado em fevereiro com o
resultado anual de 2019.
Outras medidas para equilibrar o caixa da empresa são o
desembolso de linhas crédito
compromissadas, no valor de 8
bilhões de dólares, e o desembolso de duas novas linhas que somam R$ 3,5 bilhões.
“Como resultado da implementação das medidas descritas,
a companhia estima que equilibrará seu fluxo de caixa no ano
de 2020”, avalia a direção da Petrobras. (Agência Brasil)
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Em emergência, ONU pede
parcerias para conter
covid-19 em Angola
Começa à meia-noite desta sexta-feira (26), em Angola, o
estado de emergência nacional declarado pelo presidente João
Lourenço para combater a covid-19.
Em entrevista à ONU News, de Luanda, o coordenador residente das Nações Unidas, Paolo Balladeli, defendeu que o momento também seja usado para reforçar parcerias para atuar em
diversas frentes com destaque para a saúde.
Alastramento
“Primeiramente, um programa de resposta que possa, no âmbito médico, no âmbito da saúde, criar as condições para bloquear o alastramento da doença. Como? Fundamentalmente através
de testes feitos com todas as pessoas que tenham os sintomas de
influenza, como febre, tosse e dor. Os testes devem ser feitos
em todas as pessoas, porque se identificarmos os positivos, então eles poderiampoderiam ser isolados.”
Até o momento, o país reportou três casos positivos do novo
coronavírus com sintomas leves.
De acordo com as autoridades de saúde angolanas já foram realizadas 169 amostras que deram negativo, havendo no entanto dezenas de pessoas sendo acompanhadas em regime de isolamento.
Quarentena
O representante destacou que a realização de testes ajudaria a
identificar as pessoas infectadas pelo novo coronavírus ou que tenham tido contato com elas. Os passos seguintes seriam isolar, mantê-las em quarentena e permitir o controle dos possíveis pacientes.
A medida decretada nesta segunda-feira pelas autoridades angolanas é justificada pelo combate à covid-19 diante da vulnerabilidade do país à epidemia, que em todo o mundo já causou mais de
18.589 mortes e cerca de 416.686 casos. (Agência Brasil)

Índices europeus fecham
3° dia consecutivo de alta
As ações europeias inverteram o curso e terminaram em alta
na quinta-feira(26), acompanhando os ganhos em Wall Street,
com os investidores aguardando uma votação dos parlamentares
da União Europeia sobre fundos de emergência para amortecer
o golpe do surto de coronavírus.
Os índices de ações dos Estados Unidos avançavam depois de
uma leitura recorde nas reivindicações semanais de auxílio-desemprego colaborar para a perspectiva de mais medidas de estímulo
para combater o impacto econômico da pandemia de coronavírus.
Às 14h31 (horário de Brasília), o índice FTSEEurofirst 300
subia 2,37%, a 1.265 pontos, enquanto o índice pan-europeu
STOXX 600 ganhava 2,55%, a 321 pontos, acumulando ganho
de quase 15% nas três últimas sessões. O índice havia caído 2%
no início do dia.
O índice ainda está 26% abaixo de um pico recorde atingido em
fevereiro, com uma recessão na Europa parecendo iminente na sequência de paralisações generalizadas nas empresas pelo coronavírus.
Espera-se que ainda nesta quinta-feira os parlamentares da
União Europeia aprovem fundos de emergência para atenuar a
crise econômica do bloco provocada pela pandemia e reforçar
as companhias aéreas mais afetadas.
Em Londres, o índice Financial Times avançou 2,24%, a 5.815
pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,28%, a 10.000 pontos. Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 2,51%, a 4.543 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,73%, a 17.369
pontos. Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,31%, a
7.033 pontos. Em Lisboa, o índice PSI20 valorizou-se 1,47%, a
4.013 pontos. (Agência Brasil)

Dólar comercial fecha abaixo
de R$ 5 pela primeira vez
em duas semanas
Em meio ao clima de alívio
nos mercados globais, o mercado financeiro teve mais um
dia de recuperação. A bolsa de
valores subiu pela terceira sessão seguida e voltou a aproximar-se dos 80 mil pontos. O
dólar fechou abaixo de R$ 5
pela primeira vez em quase
duas semanas.
O índice Ibovespa, da B3, a
Bolsa de Valores brasileira, fechou na quinta-feira (26) aos
77.709 pontos. O índice, que
chegou a operar com alta de 5%
por volta das 12h30, desacelerou durante a tarde, mas fechou
com valorização de 3,67%.
O dólar c omercial encerrou
o dia vendido a R$ 4,996, com
recuo de R$ 0,038 (-0,75%). A
última vez em que a moeda norte-americana tinha fechado abaixo de R$ 5 tinha sido no último
dia 13 (R$ 4,81). A cotação operou em baixa durante praticamente todo o dia. Na mínima do dia,
por volta das 11h30, a moeda chegou a ser vendida a R$ 4,97.
A divisa acumula alta de
24,49% em 2020. O Banco
Central (BC) não interveio no
mercado. A autoridade monetária não vendeu dólares das reservas internacionais nem fez
operações de swap cambial, que
equivalem à venda de dólares no
mercado futuro.

do indefinidamente dívidas corporativas e emprestando recursos diretamente a empresas pelo
tempo necessário.
O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, voltou a fechar
em alta, tendo subido 6,38%.
Esse foi o terceiro dia seguido
de valorização da bolsa norteamericana. Hoje, os países do
G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, inclusive o Brasil, comprometeram-se a injetar US$ 5 trilhões
na economia global.

Estados Unidos
A aprovação no Senado norte-americano de um pacote de
estímulos de US$ 2 trilhões para
reativar a economia dos Estados
Unidos ajudou o mercado em
todo o mundo. Paralelamente, o
Federal Reserve, Banco Central
norte-americano, está compran-

Petróleo
A intensificação da guerra de
preços do petróleo entre Arábia
Saudita e Rússia continua a interferir no mercado. Os dois países estão aumentando a produção de barris, o que tem provocado uma redução na cotação do
produto. (Agência Brasil)

Pacote de medidas
No Brasil, o mercado continua a reagir às medidas para aliviar o impacto da crise do coronavírus. No momento, a Câmara
dos Deputados está votando uma
ajuda temporária de R$ 500 para
trabalhadores autônomos.
Nos últimos dias, o governo
brasileiro anunciou uma ajuda
emergencial de R$ 88,2 bilhões
para estados e municípios. O
Banco Central (BC) liberou R$
1,2 trilhão na economia, principalmente por meio da redução
de compulsórios, dinheiro que
os bancos são obrigados a reter
no BC. A edição de medidas provisórias para flexibilizar a legislação trabalhista durante a crise
aliviam a perda do valor de ações
de diversas empresas.

Jornal O DIA SP

Nacional

Página 4

São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020

G20 injeta US$ 5 trilhões na
economia para conter coronavírus
Governadores seguem OMS e
mantêm isolamento social
para combater o coronavírus
O Governador de São Paulo João Doria se reuniu, na
quarta-feira (25), por teleconferência com 25 governadores
e com o Presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, para debater
ações de combate ao novo coronavírus.
Os chefes do Executivo
estadual decidiram manter as
ações de isolamento social
para combater a disseminação
do coronavírus, seguindo,
desta forma, as recomendações da Organização Mundial
da Saúde (OMS). Apenas o
Governador do Distrito Federal não participou da reunião.
“Me parece bastante razoável. Dada as circunstâncias
da crise, teremos várias reuniões ao longo das próximas semanas. Que tenhamos nos
próximos dias entendimento,
paz e harmonia para proteger
o Brasil”, disse Doria.
Além disso, os governadores assinaram uma carta conjunta ao Governo Federal em
que solicitam a suspensão do
pagamento da dívida dos estados com a União por 12 meses, a oferta de linhas de crédito no BNDES para a aplicação em Saúde e obras; o alongamento dos prazos de operações de crédito diretas e indi-

retas do BNDES para médias,
pequenas e microempresas;
viabilização de recursos para
os estados para reforçar a capacidade financeira; liberação
de limites e condições para a
contratação de novas operações de crédito; aprovação do
Plano Mansueto, entre outras
medidas.
A reunião contou com a
participação do Vice-governador e Secretário de Governo,
Rodrigo Garcia; do Secretário
da Saúde, José Henrique Germann; do Secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique
Meirelles; e da Secretária de
Desenvolvimento Econômico,
Patricia Ellen.
O Governo de São Paulo
instituiu desde janeiro um plano de enfrentamento ao COVID-19, que se seguiu a uma
série de medidas para combater a disseminação da doença,
que são definidas pelo corpo
de especialistas do Centro de
Contingência e posto em prática pelo Comitê Administrativo do COVID-19.
O Brasil registra 2.433 casos confirmados de coronavírus e 57 mortes. Do total, o Estado de São Paulo registra 862
pacientes infectados e 48 mortes provocada pela COVID-19.

Com mais nove casos,
Paraná soma 106
confirmações
da doença
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou mais nove casos de coronavírus no Paraná na
quinta-feira (26). O Estado soma
106 confirmações da doença.
Os novos casos são de cinco mulheres e quatro homens
com idades entre 28 e 49 anos.
Os registros são de Curitiba (6),
Pato Branco (1), Maringá (1) e
Rio Negro (1).
O Paraná tem atualmente
106 pacientes confirmados,
sendo que quatro não residem
no Estado; 613 descartados e
3.487 casos em investigação.
Dentre os confirmados, oito
estão em isolamento hospitalar,
sendo cinco em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).
Os municípios com casos
confirmados até agora são:
Campo Largo (1), Colombo (2),
Curitiba (66), Pinhais (3), Rio
Negro (1), Ponta Grossa (3),
Pato Branco (2), Foz do Iguaçu
(5), Cascavel (2), Campo Mourão (1), Cianorte (6), Paranavaí
(1), Maringá (3), Faxinal (1), Londrina (3), Guaíra (1), Telêmaco
Borba (1).
Além disso, o Paraná registrou casos de São Paulo (3) e

Brasília (1) onde os pacientes
foram diagnosticados e procuraram tratamento no Estado,
mesmo morando em outro local.
DADOS – Todas as notificações pelos serviços de saúde de síndromes respiratórias
constam no boletim como casos
em investigação. A medida
cumpre a Portaria nº 454/2020,
do Ministério da Saúde, que
estabelece novos critérios e
procedimentos para registros.
Diariamente, os serviços de
saúde dos 399 municípios do
Paraná notificam os atendimentos de síndromes respiratórias
via sistema. Isso explica o aumento diário significativo nos
números em investigação. Porém, nem toda notificação ou
caso em investigação significam
sejam considerados como suspeitos.
A Portaria do Ministério da
Saúde exige a notificação imediata. Após isto, o serviço de
saúde municipal, através da
análise clínica, define se o paciente é um suspeito em potencial e verifica a necessidade, ou
não, da coleta de amostra para
a realização de testes. (aenpr)

Os líderes do G20 reuniramse na quinta-feira, (26), por videoconferência, para discutir as
ações para atenuar os impactos
sociais e econômicos da pandemia de covid-19. De acordo
com comunicado conjunto, os
países estão injetando mais de
US$ 5 trilhões na economia global, em políticas fiscais direcionadas, medidas econômicas e
esquemas de garantia.
A reunião foi organizada
pela Arábia Saudita, que está na
presidência rotativa do grupo
dos 20 países mais ricos do
mundo. O presidente Jair Bolsonaro participou da videoconferência.
O grupo informou que vai
continuar realizando um apoio
fiscal ousado e em larga escala.
“Estamos adotando medidas
imediatas e vigorosas para apoiar nossas economias; proteger
trabalhadores, empresas - especialmente micro, pequenas e
médias empresas - e os setores
mais afetados; e amparar os vulneráveis por meio de uma proteção social adequada”, diz o
comunicado.
Entre outras ações, os países do G20 vão acompanhar os

riscos de dívida em países de
baixa renda devido à pandemia
e pedir que seus ministros de
Finanças e os bancos centrais
trabalhem com as organizações
internacionais para fornecer a
assistência financeira internacional apropriada. “Apoiamos as
medidas extraordinárias adotadas pelos bancos centrais. Os
bancos centrais agiram para
apoiar o fluxo de crédito para
as famílias e empresas, promover a estabilidade financeira e
aumentar a liquidez nos mercados globais”, diz o comunicado.
Os líderes do G20 lamentaram as mortes ocorridas, expressaram sua gratidão aos profissionais de saúde e comprometeram-se coletivamente no esforço de proteger vidas, os empregos e a renda das pessoas;
restaurar a confiança, preservar
a estabilidade do mercado e retomar o crescimento; minimizar
as interrupções no comércio e
nas cadeias de suprimentos
globais; prestar ajuda a todos
os países que precisam de assistência, e coordenar medidas
financeiras e de saúde pública.
“A pandemia sem preceden-

tes de covid-19 é um lembrete
poderoso de interconectividade e vulnerabilidades dos países. O combate à pandemia exige uma abordagem transparente, robusta, coordenada, em larga escala e baseada na ciência
e no espírito global de solidariedade”, diz o comunicado.
Combate à pandemia
Os países do G20 se comprometeram também a adotar todas
as medidas de saúde necessárias, trocar informações e garantir
o financiamento de combate à
pandemia e proteção às pessoas. “Expandiremos a capacidade de fabricação para atender às
crescentes necessidades de suprimentos médicos e garantir
que eles estejam amplamente
disponíveis o mais rápido possível, a um preço acessível, de
forma equitativa, onde são mais
necessários”, diz o documento
divulgado após a reunião.
Para o grupo, ações urgentes de curto prazo devem ser tomadas para proteger os trabalhadores da saúde na linha de
frente de combate e para entregar suprimentos médicos, especialmente de diagnóstico, trata-

mentos e vacinas. O G20 também quer fortalecer a capacitação e assistência técnica, especialmente para as comunidades
em risco.
“Estamos preocupados com
os sérios riscos colocados a todos os países, particularmente
para países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, principalmente na África e nos pequenos estados insulares, onde
os sistemas e economias de
saúde possam ser menos capazes de lidar com o desafio, bem
como o risco particular enfrentado por refugiados e pessoas
deslocadas”, diz o comunicado
do G20, que considera que consolidar a defesa da saúde da
África é a chave para a resiliência da saúde global.
E, para resguardar o futuro,
os líderes ainda se comprometeram a fortalecer a capacidade,
nacional e mundial, de responder a potenciais surtos de doenças infecciosas, com o fortalecimento da cooperação científica, a alavancagem de tecnologias e o aumento do financiamento para pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos (Agência Brasil)

Brasil tem 77 mortes e 2.915 casos
confirmados de coronavírus
Na quinta-feira, (26) completa um mês do primeiro caso confirmado do novo coronavírus
(covid-19) no Brasil. Durante este
período a pandemia produziu 77
mortes, conforme atualização do
Ministério da Saúde divulgada na
quinta-feira, (26). A taxa de letalidade é de 2,7%.
As mortes já haviam se expandido para além de São Paulo
e do Rio de Janeiro, com falecimentos em Pernambuco, no Rio
Grande do Sul e no Amazonas.

Considerando um mês após
o primeiro infectado, o Brasil fica
atrás da China (213 mortes e 9.802
casos) mas a frente da Itália (29
mortes e 1.694 casos).
O total de casos confirmados
saiu de 2.433 ontem para 2.915
casos. O resultado de hoje marcou um aumento de 54% nos casos em relação ao início da semana, quando foram contabilizadas
1.891 pessoas infectadas.
Do total de mortes, 58 foram
em São Paulo, nove no Rio de Ja-

neiro, três no Ceará, três em Pernambuco, uma no Amazonas, uma
no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e uma em Goiás.
Como local de maior circulação do novo coronavírus no
país, São Paulo também lidera o
número de pessoas infectadas,
com 1052 casos confirmados. Em
seguida vêm Rio de Janeiro (421),
Ceará (235), Distrito Federal
(200), Rio Grande do Sul (158) e
Minas Gerais (153).
Também registram casos

confirmados Santa Catarina (122),
Bahia (104), Paraná (102), Amazonas (67), Pernambuco (48), Espírito Santo (39), Goiás (39), Mato
Grosso do Sul (25), Acre (24), Rio
Grande do Norte (19), Sergipe
(16), Pará (13), Alagoas (11), Mato
Groso (11), Maranhão (10), Piauí
(nove), Roraima (oito), Tocantins
(sete), Rondônia (cinco), Paraíba
(cinco) e Amapá (dois). (Agência Brasil)

Covid-19: ajuda a trabalhador informal
será de R$ 600, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro
afirmou na quinta-feira, (26) que
o auxílio emergencial para os
trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus será de R$ 600 por mês. O
valor corresponde ao triplo informado inicialmente e será
pago durante três meses.
"Aquela ajuda inicial para
os informais, de R$ 200, que é
muito pouco, conversei com
Paulo Guedes, e ele resolveu triplicar esse valor", afirmou o
presidente durante sua live semanal transmitida no Facebook.
O auxílio é voltado aos trabalhadores informais (sem carteira assinada), às pessoas sem
assistência social e à população que desistiu de procurar
emprego.
A medida é uma forma de
amparar as camadas mais vulneráveis à crise econômica causada pela disseminação da doença no Brasil, e o auxílio será
distribuído por meio de vouchers (cupons). De acordo com
a Pesquisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa
de informalidade (trabalhadores
sem carteira assinada ou empreendedores sem registro, por
exemplo) atinge 41,1% da força
de trabalho ocupada no país.
O Ministério da Economia
ainda não informou quanto
esse novo valor do auxílio emergencial custará aos cofres públicos. Na época em que foi
anunciado o voucher no valor
de R$ 200, o ministro Paulo Guedes afirmou que o auxílio custaria, no total, R$ 15 bilhões. Os
vouchers poderão ser retirados
por pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instrumento administrado pelo Ministério da Cidadania que identifica e caracteriza as famílias de
baixa renda, desde que o interessado não receba nenhum benefício social, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).

Isolamento
Durante a live, o presidente
voltou a criticar as medidas que
restringem o comércio e determinam o isolamento social generalizado. Para Bolsonaro, o
país deveria adotar o chamado
"isolamento vertical", em que
ficam recolhidas somente as
pessoas que fazem parte de grupo de risco, como idosos e população com doenças crônicas.
"Essa neurose de fechar tudo
não está dando certo. Para combater o vírus, estão matando o
paciente", afirmou.
O isolamento social e o cancelamento de eventos, shows,
fechamento de museus, cinemas e restrição de serviços não
essenciais estão entre as principais recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS) para conter o avanço do
novo coronavírus.
Além de defender a flexibilização das medidas de isolamento, Bolsonaro alertou que cabe
às famílias cuidar da proteção
das pessoas que estão no gru-

po de risco para a covid-19. Segundo ele, a letalidade da doença é baixa e não pode paralisar a economia.
"Para 90% da população,
essa gripe é quase nada. [Para]
quem tem menos de 40 anos, uma
vez infectado, a chance de óbito
é próxima a zero, de uma para
cada 500 pessoas", disse. "A
primeira pessoa a se preocupar
com o grupo de risco é você.
Não é esperar que o governo
faça, o governo está fazendo
muita coisa, mas não pode fazer
tudo que acham que o Estado
pode fazer", completou.
De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, divulgada nesta quinta-feira (26), o país registra 2.915 casos confirmados de covid-19 e
77 mortes causadas pela doença. A taxa de letalidade é de
2,7%. Considerando um mês
após o primeiro infectado, o
Brasil fica atrás da China (213
mortes e 9.802 casos), mas à
frente da Itália (29 mortes e
1.694 casos). (Agência Brasil)
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Votorantim
S.A.
CNPJ/ME nº 03.407.049/0001-51

2019

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., às Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, compostas pelo Balanço Patrimonial e
Demonstração do Resultado. Queremos agradecer aos nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio, cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial, aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado.
São Paulo, 27 de março de 2020.
A Diretoria

Balanço Patrimonial Exercícios Findos em 31 de dezembro – Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Dividendos a receber
Outros ativos

303.856
2.888.788
35.657
409.698
185.683
50.881
3.874.563

Ativos classificados como mantidos para venda
3.874.563
Não circulante
Realizável a longo prazo
Instrumentos financeiros – Suzano
Instrumentos financeiros derivativos
Instrumentos financeiros derivativos – put option
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso sobre contratos de arrendamento
Ativos biológicos
Total do ativo

2.749.224
654.629
311.635
153.539
303.875
13.263
58.083
4.244.248
35.903.800
520.785
42.139
11.393
4.149
40.726.514
44.601.077

2018
Reapresentado Passivo
Circulante
907 Empréstimos e financiamentos
1.303.329 Arrendamento mercantil
200 Instrumentos financeiros derivativos
22.128 Fornecedores
217.309 Salários e encargos sociais
115.622 Tributos a recolher
56.852 Adiantamento de clientes
1.716.347 Dividendos a pagar
4.304.853 Partes relacionadas
6.021.200 Outros passivos
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Instrumentos financeiros derivativos
Partes relacionadas
Provisões
Obrigações a Pagar com Investidas
Outros passivos

2019

2018
Reapresentado

15.421
2.126

1.436.161

10.526
57.869
5.431
5.961
39.253
103.263
79.077
318.927
967.618
9.624

135.522
744.191
313.936
868.368
1.388.379
21.116
61.351
3.532.863 Total do passivo
33.146.600 Patrimônio líquido
510.140 Capital social
51.470 Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
4.597 Total do patrimônio líquido

28.656.002
11.164.938
1.948.733
41.769.673

37.245.670
43.266.870 Total do passivo e do patrimônio líquido

44.601.077

649.080
132.584
634.598
118.973
2.512.477
2.831.404

Demonstração do Resultado
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Resultado de participações societárias
22.795 Equivalência patrimonial
11.528 Dividendos Recebidos
71.201
5.467 Receitas (despesas) operacionais
3.967 Gerais e Administrativas
453.851 Outras receitas (despesas) operacionais,
65.900
líquidas
46.015
2.116.885 Lucro operacional antes do resultado
financeiro
1.764.241 Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
2.931 Despesas financeiras
702.792 Resultado dos instrumentos financeiros
derivativos
67.487
581.653 Variações cambiais, líquidas
193.322
3.312.426 Lucro antes do imposto de renda e da
5.429.311 contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
28.656.002 Correntes
7.243.224 Diferidos
1.938.333 Lucro líquido do exercício
37.837.559 Quantidade média ponderada de ações –
milhares
Lucro líquido básico e diluído por lote de
43.266.870 mil ações, em reais

2019

2018
Reapresentado

952.577
33.858
986.435

2.072.493
819.821
2.892.314

(236.380)

(293.459)

6.465.292
6.228.912

(343.678)
(637.137)

7.215.347

2.255.177

256.395
(200.288)

214.740
(288.943)

(101.999)
3.763
(42.129)

174.807
(433.070)
(332.466)

7.173.218

1.922.711

(856.337)
(1.146.655)
5.170.226

44.861
134.494
2.102.066

18.278.789

18.278.789

282,85

115,00

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sem ressalvas, estão sendo publicadas no Diário Oficial Estado de São Paulo em 27/03/2020.
Contador: Sergio Rodrigo Machado de Medeiros – CRC PR 055.771/O-7

Sklaw Administração de Bens Próprios Eireli
CNPJ 12.791.969/0001-07 - NIRE 35.600.964.476
2ª Alteração Do Contrato Social
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito: Inez Amaral
de Sampaio, RG nº. 19.208.197-4/SSP-SP, e CPF/MF nº. 111.386.328-56,
única sócia e titular da integralidade das quotas da Sklaw Administração
de Bens Próprios Eireli, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2954,
conjunto 84, São Paulo/SP, decide reduzir, por meio deste ato, o capital
social da Sociedade, em razão da verificação de seu excesso em relação
ao objeto, conforme segue: 1.1 - O capital social é neste ato reduzido em
R$ 97.000,00, com o pagamento do respectivo valor em moeda corrente
nacional para a única sócia, Inez Amaral de Sampaio, em conta corrente de sua titularidade. 1.2 - Fica dispensada a realização de Reunião de
Sócios prévia para apuração de haveres e pagamento, na forma prevista
no Contrato Social, em razão da inexistência de pluralidade de sócios.
1.3 - Em razão da redução de capital acima, fica a 2.1. do Contrato Social
alterada para prever: “2.1. O capital totalmente subscrito e integralizado
em moeda corrente nacional é de R$ 242.000,00 dividido em 242.000
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. 1.4 - Para qualquer
ação oriunda do presente contrato fica eleito o foro desta Capital de São
Paulo com renúncia de qualquer outro. E assim, por estarem justos e contratados em tudo o que foi lavrado neste instrumento de dissolução, o
assinam em 3 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas.
São Paulo, 19/11/2019. Inez Amaral de Sampaio - CPF/MF: 111.386.32856; Advogada: Nicole Cristine Tamarossi D´Almeida – OAB/SP 267.933.

Jornal
O DIA
SP
Ligue:
3258-1822
3258-0273

Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020

VEGA
JJP PARTICIPAÇÃO S/A
CNPJ/MF 14.063.367/0001-69 - NIRE:3530045037-0
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2019
Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2019
ATIVO
31/12/2019 PASSIVO
31/12/2019
Circulante
4.009.950,47 Circulante
532,00
Disponível
10.676,11 Fornecedores
532,00
Estoques
2.157.493,41 Passivo Não Circulante
Impostos a Recuperar
35.662,88 Patrimônio Liquido
68.889.790,47
Outros Créditos
1.806.118,07 Capital Social
53.130.000,00
Ativo Não Circulante
64.880.372,00 (-) Capital a Integralizar
(176.568,74)
Títulos a Receber
277.670,48 Reservas de Capital
30.050.000,00
Participações Permanentes 64.592.262,13 (-) Prejuízos Acumulados
(14.113.640,79)
Imobilizado de Uso
25.020,88
Depreciação Acumulada
(14.581,49)
TOTAL DO ATIVO
68.890.322,47 TOTAL DO PASSIVO
68.890.322,47

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Demonstrações do Resultado
Findos em 31 de Dezembro de 2019
Receita Operacional Bruta
31/12/2019
Deduções da Receita Bruta
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
Despesas Operacionais
(592.802,71)
Despesas Administrativos/Comerciais
(263.602,09)
Despesas Tributárias
(114.468,16)
Despesas Gerais
(214.732,46)
Resultado Financeiro
2.903,38
Despesas Financeiras
(551,74)
Receitas Financeiras
3.455,12
Outras Receitas Operacionais
17.246,47
Resultado Liquido do Exercicio
(572.652,86)

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2019
Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2019
Demonstrações do Resultado
Findos em 31 de Dezembro de 2019
ATIVO
31/12/2019 PASSIVO
31/12/2019
Circulante
33.003.360,63 Circulante
90.857,60
31/12/2019
Caixa e Equivalente de Caixa
375.626,21 Fornecedores
30.386,75 Receita Bruta Operacional
184.808,50
Imóveis a Comercializar
22.876.219,17 Salários e Ordenados
634,29 Deduções da Receita
(6.745,50)
Imóveis em Construção
9.751.515,25 Obrigações Sociais a Recolher
1.333,44 Despesas Operacionais
(319.578,52)
Adiantamento Financeiros
- Obrigações Tributarias a Recolher
4.409,60 Despesas com Salários
(42.791,20)
C/C Diversas
- Outras Obrigações Tributarias
1.326,14 Despesas Administrativas
(252.299,95)
Ativo Não Circulante
- Outras Obrigações
52.767,38 Despesas Comerciais
(1.640,00)
Imobilizado
- Patrimônio Liquido
32.912.503,03 Despesas Tributárias
(22.847,37)
Imobilizações Tangíveis
- Capital Social
38.738.650,00 Resultado Financeiro
(24.270,00)
Depreciação Acumulada
- (-) Capital a Integralizar
(409.654,17) Receitas Financeiras
6.521,17
(30.791,17)
TOTAL DO ATIVO
33.003.360,63 Resultados Acumulados
(5.416.492,80) Despesas Financeiras
(15.539,65)
(-) Prejuízos Acumulados
(5.416.492,80) Provisões IRPJ e CSLL
(181.325,17)
TOTAL DO PASSIVO
33.003.360,63 Resultado Liquido do Exercicio

DIRETORIA
Marines Hepp Parrilla
Diretor - CPF 090.082.628-27

Ary Jose Michelin Junior
Contador - CRC 1SP171461/O-4

Marines Hepp Parrilla - Diretor - CPF 090.082.628-27

GRUPIARA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 06.898.197/0001-04
Relatório da Administração
De acordo com as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 acompanhadas das Notas Explicativas.
A Diretoria está à disposição dos senhores acionistas para as informações que julgarem necessárias. São Paulo, 27 de março de 2020.
A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Obrigações tributárias
24.480
948
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Dividendos a pagar (Nota 8, d)
Total do ativo circulante
24.480
948 Total do passivo
Não circulante
Patrimônio líquido (Nota 8)
Capital social
1.177
1.074
Créditos fiscais a compensar (Nota 6)
Reserva de capital
330.832 359.525
Investimento (Nota 7)
Reservas de lucros
Total do ativo não circulante
332.009 360.599 Total do patrimônio líquido
356.489 361.547 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

2019

2018

195
1.879
2.074

165
7.438
7.603

232.649 232.649
81.665 81.665
40.101 39.630
354.415 353.944
356.489 361.547

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Em milhares de reais
Capital Reserva Reserva de Lucros
Lucro
social de Capital Legal Investimentos (Prejuízos) Acumulados
Em 31 de dezembro de 2017
232.649
81.665 9.201
49.919
–
Lucro do exercício
–
–
–
–
31.317
Constituição reserva legal
–
– 1.566
–
(1.566)
Dividendos pagos (Nota 8, d)
–
–
–
(43.369)
–
Dividendos a pagar (Nota 8, d)
–
–
–
–
(7.438)
–
–
–
22.313
(22.313)
Constituição de reserva para investimentos
Em 31 de dezembro de 2018
232.649
81.665 10.767
28.863
–
Lucro do exercício
–
–
–
–
7.912
Constituição reserva legal
–
–
396
–
(396)
Dividendos pagos (Nota 8, d)
–
–
–
(5.562)
–
Dividendos a pagar (Nota 8, d)
–
–
–
(1.879)
–
–
–
–
7.516
(7.516)
Constituição de reserva para investimentos
232.649
81.665 11.163
28.938
–
Em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Total
373.434
31.317
–
(43.369)
(7.438)
–
353.944
7.912
–
(5.562)
(1.879)
–
354.415

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais: A Grupiara Participações S.A. (“Companhia”), com
sede na cidade de São Paulo, foi constituída em 17 de junho de 2004 e suas
atividades compreendem, administração de bens próprios ou de terceiros e
participação em outra sociedade, empresarial ou simples, como sócia ou
acionista. A Companhia tem como principal controlador a Reynolds Metals
Company LLC (Estados Unidos), uma subsidiária integral da Alcoa Corporation (Estados Unidos). A Companhia, em conjunto com as sociedades ligadas, compartilha as estruturas e os custos corporativos gerenciais e operacionais. Durante o ano de 2006, a Alcoa Inc. e suas controladas e coligadas
(“Grupo Alcoa”) aprovaram um plano de reestruturação societária no Brasil,
com o objetivo de prover recursos necessários para a expansão das operações do Grupo Alcoa no Brasil. Em consequência dessa reestruturação, a
Companhia subscreveu e integralizou em, 8 de janeiro de 2007, o montante
de R$ 124.077, equivalente a 18.865.494 ações ordinárias nominativas representativas de 60% do capital social da Omnia Minérios S.A. (“Omnia”).
Em 16 de janeiro de 2007, a Alcoa World Alumina Brasil Ltda. (“AWA Brasil”)
ingressou na Omnia através da emissão de novas ações garantindo a participação de 75% desta e diluindo a participação da Companhia de 60% para
15% do capital votante. Em 1º de dezembro de 2008, a AWA Brasil incorporou as Companhias Omnia Minérios S.A. e Abalco S.A. através da emissão
de novas ações que foram integralmente atribuídas às sócias ingressantes
na proporção de suas participações no capital da Abalco e da Omnia, conforme o caso. Como resultado dessa incorporação, a Grupiara Participações
S.A. passou a participar com 5,318% do total de capital social da AWA Brasil. Em 2019 a administração decidiu por realizar uma redução de capital na
AWA Brasil, uma vez que esta já apresenta uma operação estabilizada e
vem acumulando caixa ao longo destes anos. A redução de capital totalizou
R$ 679.881 (2018 - R$ 784.478) na AWA Brasil e a Grupiara recebeu
R$ 36.156 (2018 - R$ 41.719) em seu caixa referente à participação do seu
investimento na AWA (5,318%). Atendendo à prioridade estratégica relativa
à redução de complexidade definida por sua liderança, as participações societárias na Investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. serão concentradas
na pessoa jurídica Alcoa Alumínio S.A, empresa do Grupo Alcoa. Em linha
com a estratégia mencionada, a Companhia deverá ser incorporada pela
Alcoa Alumínio S.A com base nos valores de livros, não gerando assim qualquer alteração patrimonial para a Companhia. Neste contexto, essas demonstrações financeiras são apresentadas considerando que a Companhia
será extinta mediante incorporação por sua parte relacionada Alcoa Alumínio S/A. no decorrer de 2020. A presente reestruturação societária tem por
finalidade reduzir custos administrativos e racionalizar o quadro societário
do grupo no Brasil. A administração ressalta que as transações objeto da
presente iniciativa não resultarão em quaisquer mudanças nas suas operações. 1.1 Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão dessas
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 26 de março de
2019. 2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1 Base de
preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em consonância com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos e nas orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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 e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas
são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na
Nota 3. (a) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil: O
CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos
no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um
ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de
efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: Essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro
(IR/CS) correntes e diferidos, à luz do CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A
administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pelo Grupo
nos períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a ser registrado nas demonstrações financeiras. Não houve outras alterações em vigor para o exercício de 2019 que fossem relevantes para a Companhia. 2.2 Conversão de
moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os
itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e de sua investida,
sendo também, a moeda de apresentação da Companhia. (b) Transações e
saldos: As operações com moedas estrangeiras, quando aplicável, são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas
datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação
dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são
reconhecidos na demonstração do resultado. 2.3 Caixa e equivalentes de
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos
originais até três meses e com risco insignificante de mudança de valor, e
contas garantidas. 2.4 Ativos financeiros: (a) Classificação: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado por custo
amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(“FVOCI”) e valor justo por meio do resultado (“FVTPL”). Um ativo financeiro
é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: • o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de
coletar fluxos de caixa contratuais; e • os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Um
instrumento de dívida é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas
as condições a seguir: • o ativo é mantido dentro de um modelo de negócios

cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais
como pela venda de ativos financeiros; e • os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao
valor justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia
possuía apenas instrumentos financeiros ativos classificados ao custo
amortizado. (b) Reconhecimento e desreconhecimento: Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.
Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber
fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Companhia
tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. (c) Mensuração: No reconhecimento inicial, a Companhia mensura
um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo financeiro
não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de
transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. (d) Instrumentos patrimoniais: A
Companhia subsequentemente mensura, ao valor justo, todos os investimentos patrimoniais. Quando a administração da Companhia escolher apresentar, ao valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais
em outros resultados abrangentes, não haverá reclassificação subsequente
dos ganhos e perdas ao valor justo para o resultado após a baixa do investimento. Os dividendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos,
no resultado, como outras receitas quando o direito de a Companhia receber
pagamentos é estabelecido. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidas em outros ganhos/(perdas) na demonstração do resultado quando aplicável. As perdas
por impairment (e a reversão dessas perdas) em investimentos patrimoniais
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não
têm uma divulgação separada das outras mudanças no valor justo.
(e) Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e
há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em
eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso
de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
(f) Coligadas: Coligadas são todas as entidades sobre as quais existe influência significativa, mas não o controle, geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto. O investimento em coligada é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial e é,
inicialmente, reconhecido pelo seu valor de custo. O investimento da Companhia em coligada inclui o ágio apurado na aquisição, líquido de qualquer
perda por impairment acumulada, quando aplicável. A análise sobre eventual necessidade de registro de impairment sobre o ágio é efetuada anualmente. A Companhia entende e considera que a influência significativa é exercida pelo Grupo Alcoa no Brasil, controlador final da Companhia, e, por este
motivo, o investimento da Companhia na AWA Brasil é reconhecido através
do método de equivalência patrimonial. A participação nos lucros ou prejuízos de sua coligada é reconhecida na demonstração do resultado. Quando
a participação da Companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis,
a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada. Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e sua coligada são
eliminados na proporção da participação. As perdas não realizadas também
são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis da coligada são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas
adotadas pela Companhia. Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte proporcional
dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes
será reclassificada para o resultado, quando apropriado. Os ganhos e as
perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.5 Provisões: As provisões, quando
aplicável, são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos,
a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro
e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 2.6
Imposto de renda e contribuição social corrente: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido, quando aplicável. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas,
ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento
às autoridades fiscais. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:
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, que impactam a coligada AWA Brasil, a Empresa
faz estimativas com relação ao futuro. Tais estimativas podem divergir das
premissas adotadas pela administração, sobretudo em função de flutuações
relativas a variáveis macroeconômicas não controláveis. 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 social, são: (a) provisões para contingências; (b) imposto
de renda e contribuição social diferidos ativos; (c) impacto de impairment
nos investimentos e no ativo imobilizado; (d) provisão para gastos ambientais; (e) revisão de vida útil do ativo imobilizado; (f) ajuste a valor presente do
Pis, Cofins e ICMS sobre ativo imobilizado. 4. Gestão de risco financeiro:
As atividades da coligada da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa de juros de
valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco
de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela tesouraria
central do Grupo Alcoa no Brasil, segundo as políticas aprovadas pela matriz. A tesouraria central do Grupo identifica, avalia e protege o Grupo contra
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais
do Grupo.
5. Caixa e equivalentes de caixa:
2019 2018
Conta corrente
11
7
24.469 941
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)
24.480 948
Em 31 de dezembro, os títulos e valores mobiliários correspondem a certificados de depósitos bancários pós-fixados, denominados em Reais, com
alto índice de liquidez de mercado. Os certificados de depósitos bancários
foram remunerados em 2019 à base média de 97% do CDI (97,5% em

Demonstração do Resultado
Exercícios Findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado
Demonstração do resultado do exercício
2019
7.463
Participação nos lucros de investida (Nota 7)
Despesas operacionais
(58)
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro operacional
7.405
702
Resultado financeiro (Nota 9)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
8.107
(195)
Imposto de renda e contribuição social
7.912
Lucro líquido do exercício
13.167
Ações no fim do exercício em milhares (Nota 8)
0,60
Lucro por ação - R$
As notas explicativas da administração são
parte integrante das demonstrações financeiras

2018
30.925
(97)
30.828
655
31.483
(166)
31.317
13.167
2,38

Demonstração do Resultado Abrangente
Em milhares de reais, exceto quando indicado
Demonstração do resultado abrangente
Lucro líquido do exercício
Itens a serem posteriormente
reclassificados para o resultado

2019
7.912

2018
31.317
–

7.912
As notas explicativas da administração são
parte integrante das demonstrações financeiras

–
31.317

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício antes do imposto de renda
e contribuição social
8.107
Ajustes
(7.463)
Participação nos lucros de investida (Nota 7)
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Créditos fiscais a compensar (Nota 6)
(103)
(165)
Obrigações tributárias
376
Caixa líquido obtido nas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
36.156
Redução de capital na investida (Nota 7)
Caixa líquido obtido nas atividades de investimento 36.156
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(13.000)
Dividendos pagos (Nota 8)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 23.532
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
948
24.480
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
As notas explicativas da administração são
parte integrante das demonstrações financeiras

2018

31.483
(30.925)
270
(561)
267
41.719
41.719
(43.370)
(1.384)
2.332
948

2019 2018
1.177 1.074
1.177 1.074
7. Investimentos: (a) Participação em sociedade coligada:
2019
2018
Em 1º de janeiro
359.525 370.319
Redução de capital em coligada
(36.156) (41.719)
7.463 30.925
Participação nos lucros de coligada (i)
330.832 359.525
(i) Resultado de equivalência patrimonial apurado considerando a participação da Companhia de 5,318% sobre o lucro líquido da AWA Brasil de
R$ 140.337 (2018- lucro de R$ 585.563). A seguir a participação da Companhia nos resultados da coligada de capital fechado, como também no total
de seus ativos (incluindo ágio) e passivos:
Percentual de
Nome
País Ativo Passivo Receita Lucro participação
2019
Alcoa World Alumina Brasil Ltda. Brasil 338.512 32.280 122.744 7.463
5,318%
2018
Alcoa World Alumina Brasil Ltda. Brasil 364.991 30.051 148.105 31.140
5,318%
(b) Projetos Mina de Juruti e Expansão da Refinaria (linha 2 Alumar) AWA Brasil: A AWA Brasil foi constituída com o objetivo de coordenar as
atividades relacionadas com os projetos de expansão do Grupo Alcoa no
Brasil (Nota 1) e é membro do Consórcio Alumar (“Alumar”), do qual detém
uma participação proporcional em determinados ativos e passivos, bem
como na produção de alumina. A contabilização das participações da AWA
Brasil no consórcio incorpora as contas de ativo, passivo e resultado, proporcionalmente à respectiva participação detida no empreendimento e os respectivos custos de aquisição, conforme estipulados nos contratos. A concepção inicial do Projeto Integrado e a sua respectiva aprovação pelo
Conselho de Administração da Alcoa Inc., à época, contemplou três fases
distintas, sendo que a primeira fase do projeto iniciou as suas operações a
partir de 2009, com a previsão inicial de alcançar a sua capacidade total de
produção em 2010. No entanto, em 2010 ocorreram incidentes nas operações de expansão da refinaria da Alumar com impacto desfavorável na produção de alumina. Estes incidentes prorrogaram o prazo para atingir 100%
de sua capacidade produtiva para 2011. A bauxita utilizada como matéria-prima na nova linha de produção da refinaria é proveniente das minas de
bauxita de Juruti. O investimento nas minas de Juruti na primeira fase do
projeto é suficiente para fornecer a bauxita necessária para a expansão da
refinaria da Alumar. O investimento em Juruti é uma iniciativa estratégica
para permitir que o Grupo Alcoa equilibre mundialmente sua oferta atual e
projetada de bauxita. O investimento inicial contemplou, entre outros, a
construção da infraestrutura em porto e ferrovia. Futuras expansões na estrutura da mina permitirão o aumento de extração em Juruti em até quatro
vezes a capacidade prevista ao final da conclusão da primeira fase do Projeto Integrado. Em 31 de dezembro de 2019, a investida AWA Brasil possuía
prejuízos acumulados de R$ 208.567 (2018 - R$ 316.984), resultante, primordialmente, dos altos investimentos em seus projetos e pelos incidentes
ocorridos. A administração da Companhia, de acordo com estimativas e
projeções contidas nos planos de negócios da AWA Brasil, estima que as
receitas advindas de operações futuras a serem geradas das atividades comerciais, inclusive com expectativa de expansão, serão suficientes para
atender aos compromissos de curto prazo para a AWA Brasil, assegurar a
realização dos seus ativos não circulantes, assim como para absorver os
prejuízos acumulados da AWA Brasil gerados até 31 de dezembro de 2019.
Os investimentos vêm sendo subsidiados pelos quotistas da coligada, que
coordenam financeiramente os planos de expansão ocorridos no Brasil.
Nesse contexto, a AWA Brasil contará com o apoio de suas controladoras
finais, que manifestaram formalmente a intenção, caso necessário, de dar
suporte financeiro adicional para cumprir com obrigações de curto ou longo
prazo. 8. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social, em 31 de
dezembro de 2019 e de 2018 é composto por 13.167.198 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. A Companhia é controlada pela Reynolds
Metals Company LLC que possui 97,702%, e pela Reynolds Metals Exploration Inc. que possui 2,298% do capital social da Grupiara Participações S.A.,
sendo a controladora final destas companhias a Alcoa Corporation. (b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de
5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
(c) Reserva de lucro para investimento: A reserva de lucros para investimentos refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados,
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em
seu plano de investimentos, conforme orçamento de capital aprovado e proposto pelos administradores da Companhia, para ser deliberado na Assembleia Geral dos acionistas, em observância ao artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações. O saldo desta reserva de investimento será destinado a
futuras iniciativas de investimentos da Companhia, as quais serão objeto de
deliberação em Assembleia. Adicionalmente, essa reserva pode ser realizada para a distribuição de dividendos. (d) Dividendos propostos: A Companhia aprovou e distribuiu pagamento de dividendos aos acionistas durante o
exercício de 2019 no total de R$ 13.000 (R$ 43.370 em 2018), referente ao
montante da reserva para investimento em 31 de dezembro de 2018. A distribuição ocorreu proporcionalmente ao percentual de participação dos sócios, sendo R$12.701 (R$ 42.373 em 2018) para Reynolds Metals Company
LLC e R$ 299 (R$ 997 em 2018) para a Reynolds Metals Exploration Inc.
Referente ao exercício de 2019 foram propostos e provisionados o montante
de R$ 1.879 que se referem aos dividendos mínimos obrigatórios, 25% sobre o lucro líquido após a constituição da reserva legal e de investimentos.
2019 2018
9. Resultado financeiro:
Receitas financeiras - aplicações financeiras
651 602
51
53
Outros
702 655
2018). 6. Créditos fiscais a compensar:
Antecipação de IRPJ e CSLL

Diretoria
Diretor-Presidente: Otávio Augusto Rezende Carvalheira

Contador
Diretor Financeiro: Jorge Eduardo Mattos de Carvalho

Celso Ricardo Baccini - CRC nº 1SP 232884/O-3

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Grupiara Participações S.A. Opinião:
Examinamos as demonstrações financeiras da Grupiara Participações S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Grupiara Participações S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Restruturação societária via
incorporação: Conforme descrito na Nota 1 às demonstrações financeiras, a Companhia, sua investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda. e a Alcoa
Alumínio S.A., estão envolvidas em processo de reestruturação societária
para redução da complexidade de suas operações. Consequentemente, a
Companhia deverá ser incorporada ao longo de 2020. Nossa opinião não
está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A
administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
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como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de março de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Mairkon Strangueti Nogueira
CRC 1SP255830/O-3

DIRETORIA

Daniel Calderon - Contador - CT CRC 1SP229104/O-2

PGR quer que
R$ 51 milhões
atribuídos a Geddel
vão para covid-19
O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu na quinta-feira, (26) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que os R$ 51 milhões atribuídos ao ex-deputado federal Geddel Vieira Lima sejam
destinados ao combate ao novo coronavírus. A questão será decidida pelo ministro Edson Fachin.
Em 2017, o dinheiro foi encontrado pela Polícia Federal (PF) em
um apartamento em Salvador. Na época, a defesa de Geddel alegou
que o valor decorre da "simples guarda de valores em espécie".
Pelos fatos, no ano passado, o ex-parlamentar foi condenado
pela Segunda Turma do STF a 14 anos e dez meses de prisão pelos
crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. (Agência
Brasil)

CNT vai ao STF para
impedir fechamento
de divisas estaduais
A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) entrou na
quinta-feira, (26) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF)
para anular decretos estaduais e municipais que determinaram o
fechamento de divisas locais como medidas para conter a disseminação do novo coronavírus.
Na ação, a CNT alega que as medidas são ilegais e podem
causar danos irreparáveis aos cidadãos e à economia do país.
“Em inobservância às suas competências constitucionais e em
contrariedade às normas gerais aplicáveis, governadores de estados e prefeitos de municípios vêm editando atos normativos nitidamente inconstitucionais que determinam, de forma desarrazoada e sem embasamento científico e técnico, o fechamento das fronteiras interestaduais e intermunicipais com a pretensão de minimizar os efeitos do contágio do Covid-19”, argumenta a CNT.
A questão será decidida pelo ministro Luiz Fux, relator do caso.
(Agência Brasil)

Servidores federais em
trabalho remoto terão
benefícios suspensos
Os servidores públicos federais em trabalho remoto por
causa da pandemia de coronavírus deixarão de receber uma
série de adicionais, auxílios e gratificações durante o período. A
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da
Economia publicou na quinta-feira, (26), no Diário Oficial da União,
as Instruções Normativas 27 e 28 que suspendem benefícios
para o servidor que trabalha de casa.
Entre os benefícios suspensos, estão horas-extras, auxílio-transporte, adicionais de insalubridade e de periculosidade e gratificação para quem trabalha com raios-x ou substâncias radioativas. No caso do adicional do trabalho noturno, o
servidor precisará comprovar a prestação do serviço remoto
entre 22h e 5h para receber o benefício. As medidas valerão
enquanto durar o estado de emergência de saúde pública.
Segundo a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal,
a medida teve o objetivo de adequar o Orçamento à nova rotina de trabalho do serviço público federal decorrente do novo
coronavírus. Para o Ministério da Economia, não faz sentido
pagar benefícios relacionados à atividade presencial para quem
trabalha de casa.
A suspensão afetará os servidores da Administração Pública Federal autorizados a adotar o trabalho remoto. Englobam essa categoria os servidores com mais de 60 anos, com sintomas de gripe, com doenças preexistentes crônicas ou graves e
as servidoras grávidas e lactantes. Servidores com contrato temporário e estagiários também deixarão de receber os benefícios
relacionados ao trabalho presencial.
Quem trabalha nas áreas de segurança, saúde e em setores
considerados essenciais pelo governo não serão abrangidos
pelas medidas porque esses servidores continuam trabalhando de forma tradicional. O Ministério da Economia não informou quanto economizará com a suspensão dos benefícios.
(Agência Brasil)

Atividade econômica
da França está
a 65% do normal
A atividade econômica francesa e os gastos das famílias estão
em cerca de 65% dos níveis normais devido ao surto do novo
coronavírus (covid-19), informou na quinta-feira (26) a agência oficial de estatísticas INSEE.
A INSEE deu a primeira imagem do impacto do bloqueio nacional ao publicar seu índice mensal de confiança nos negócios, que
teve a maior queda desde que os registros começaram em 1980.
O índice caiu a 95 pontos de 105 pontos em fevereiro, com
declínios ainda mais acentuadis nos setores de serviços e varejo,
disse a INSEE.
O governo francês preparou um pacote de 45 bilhões de euros
- 2% do PIB - em medidas de crise compostas principalmente por
impostos protelados e encargos na folha de pagamentos a empresas que reduzem o horário de trabalho de seus funcionários.
Além disso, o governo está garantindo até 300 bilhões de
euros - 15% do PIB - de empréstimos corporativos de bancos
comerciais para manter o crédito fluindo para a economia.
A INSEE disse que era muito cedo para tentar prever a profundidade da crise, mas estimou que cada mês de confinamento reduzirá a atividade econômica em 12 pontos percentuais
em base trimestral e em 3 pontos percentuais ante base anual.
(Agência Brasil)
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Inpet Brasil Embalagens Plásticas S.A - CNPJ 06.539.526/0001-20

Balanço Patrimonial
Ativo Circulante
Caixa / Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras Curto Prazo
Duplicatas a Receber
Estoques
Adiantamentos Funcionarios
Adiantamentos a Fornecedores
Adiantamento para Despesas
Impostos a Recuperar
Despesas Exercicios Seguintes
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Depreciação
Total do Ativo
Balanço Patrimonial
Passivo Circulante
Fornecedores Nacionais
Fornecedores Estrangeiros
Empréstimos e Financiamentos
Adiantamentos de Cliente
Contas a Pagar
Obrigações com Pessoal
Obrigações Sociais a Recolher

Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 31/12/2019
2018
2019 Obrigações Tributárias a Recolher
415.219,65
646.323,03
23.295.707,58 21.469.096,55 Estoque a Industrializar
41.399,21
41.634,68
1.578.781,59 1.523.866,81 Estoque Bem em Comodato
15.000,00
15.000,00
903.042,81
530.992,63 Fornecedor Estrangeiro de Investimento
- 1.828.731,65
11.311.874,80 11.066.569,16 Contas a Pagar Investimentos
409.329,16
7.733.117,96 6.902.871,53 Passivo Não Circulante
1.488.800,00 5.590.986,39
29.528,70 Empréstimos e Financiamentos
1.488.800,00 5.471.223,53
119.762,86
594.939,57
172.274,61 Juros sobre Empréstimos
17.258.901,80 18.665.511,42
258.238,52
143.386,00 Patrimonio Liquido
1.725.000,00 1.725.000,00
790.765,67
966.759,10 Capital Social Nacional
15.525.000,00 15.525.000,00
124.946,66
132.848,01 Capital Social Estrangeiro
8.901,80 1.415.511,42
17.081.293,57 25.340.707,04 Lucros / Prejuízos Acumuladas
40.377.001,15 46.809.803,59
22.160.517,41 31.294.360,71 Total do Passivo
2018
2019
(5.079.223,84) (5.953.653,67) Demostração de Resultado
94.040.386,53 112.315.386,38
40.377.001,15 46.809.803,59 Receita Operacional
(18.732.260,95) (22.301.425,19)
2018
2019 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas
75.308.125,58 90.013.961,19
21.629.299,35 22.553.305,78 Receita Operacional Líquida
(69.075.961,27) (80.353.778,33)
188.289,69
929.012,83 Custos dos Produtos Vendidos
6.232.164,31 9.660.182,86
10.581.919,32 9.232.297,50 Lucro Operacional Bruto
7.649.623,59 8.299.871,21 Despesas Gerais:
(4.158.770,84) (4.763.676,94)
198.369,04
26.077,12 (-) - Despesas Administrativas
2.056.412,07
504.432,90 (-) - Despesas Comerciais
(155.339,24) (175.849,94)
328.447,03
450.336,51 (-) - Despesas de Produção
(329.847,90) (410.827,16)
(578.025,70) (641.943,80)
154.619,75
170.259,19 (-) - Despesas Com Filial SP

Edital
www.inpet.com.br

(-) - Despesas Com Filial PR
(47.901,44)
(44.281,59)
‘(-) - Desp com Filial - Sorocaba
(161.788,76) (194.860,58)
(-) - Despesas Financeiras
(7.217.434,30) (3.513.841,06)
(+) - Receitas Financeiras
2.522.300,87 1.903.594,34
Resultado antes do I.R. e C.S.
(3.894.643,00) 1.818.496,13
Imposto de Renda:
(-) - Provisão para Imposto de Renda P.J.
(296.504,78)
(-) - Provisão para CSSL
(115.381,73)
Lucro / (Prejuízo) do Exercício
(3.894.643,00) 1.406.609,62
Notas Explicativas: Contexto operacional - A sociedade foi constituída
em 03.06.2004 e tem por objeto predominante a comercialização e distribuição de embalagens plásticas, importadas ou produzidas localmente, a
industrialização de resinas plásticas para confecção de embalagens plásticas com destinação múltipla, assim como o desenvolvimento de projetos e
produtos correlatos. Apresentação das demonstrações ﬁnanceiras - As
demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei das SA e suas alterações posteriores, em especial aquelas decorrentes da Lei 11.638/07.”
Wagner Muraro
Diretor Executivo - CPF. nº 472.131.918-53
Juliana Mascarenhas Cabriada
C.R.C. 1SP 258452/O-2 - CPF. nº. 216.924.948-64

André de Azevedo Palmeira, 1º Oﬁcial de Registro de Imóveis desta Comarca de São Bernardo do Campo, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições e nos termos dos parágrafos 4º e 13 do artigo 216-A, da Lei n° 6.015/73.
FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita nesta Serventia o PROCEDIMENTO DE
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, apresentado por Eda Fioretto Perez, brasileira, viúva, do lar, RG n° 2.102.219-7-SSP/
SP, CPF n° 135.285.078-88, residente e domiciliada na Rua Paulino Corado, no 92, apartamento 51-A, Jardim Santa
Tereza, Jundiaí/SP, protocolado sob o n° 521.996, que tem como objeto os apartamentos n°s 01, 02 e 03, no 1º andar
ou 2° pavimento, do “Edifício Dinda”, localizados na Rua Dom Luiz, n° 226, nesta cidade, objetos das Transcrições n°s
16.603, 16.604 e 16.605, desta Serventia, que a modalidade de usucapião pretendida pelos requerentes é a de Usucapião
Ordinário, declarando que, em decorrência de sucessão da posse, estão na posse do imóvel por mais de 55 anos, e
que consta como proprietária tabular dos referidos imóveis Bolpedra S/A Comércio e Indústria. FAZ SABER ainda, que o
presente EDITAL é feito para que terceiros eventualmente interessados manifestem-se, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, a
contar da publicação, ressalvado ainda aos terceiros interessados a possibilidade de manifestação até 15 (QUINZE) DIAS
após o decurso do prazo (nos termos do item 418.21.1, Capítulo XX, das NSCGJSP), acerca do procedimento de usucapião
extrajudicial mencionado, devendo a manifestação ser apresentada por escrito neste Registro de Imóveis, situado na Rua
Alferes Bonilha, n° 593, Centro, em São Bernardo do Campo, em dia útil e horário das 9:00 às 16:00 horas; ﬁcando cientes
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial
da usucapião. O presente edital será aﬁxado nesta Serventia, no lugar público e de costume, e publicado em jornal local de
grande circulação, ou em veículo de circulação eletrônica (item 418.21, Capítulo XX, das NSCGJSP), por duas vezes, pelo
prazo de 15 dias cada um. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, aos 18 de março de 2020.
Eu, André de Azevedo Palmeira), 1º Oﬁcial de Registro de Imóveis, ﬁz digitar , subscrevo e assino.

Demonstrações
Financeiras

2019

Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
CNPJ/MF nº 29.894.630/0001-39

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias apresentamos a V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018.

Demonstração do Resultado

Balanço Patrimonial – Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro Em milhares de reais

2018
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Não auditado
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Reapresentado
2019
2018
(Nota 1.2)
Não auditado
138
8.426
5.309
Reapresentado
49.962
840
721
(Nota 1.2)
7.368
5.728
1.009
43.480
5.939
2.080
26.589
8.829 Receita líquida
59.548
169
468 Custos com direitos de resgates
(15.742)
(3.944)
41.752
16.336 Lucro bruto
27.738
1.995
Não circulante
Receitas (despesas) operacionais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
4.692
2.534 Não circulante
Gerais e administrativas
(26.938)
(7.937)
Patrimônio líquido
4.322
Intangível
(9.503)
(1.837)
36.000
36.000 Com vendas
9.014
2.534 Capital social
Capital social a integralizar
(18.000) Outras receitas operacionais, líquidas
110
Prejuízos acumulados
(9.191)
(4.555)
(36.331)
(9.774)
Total do patrimônio líquido
26.809
13.045
68.562
29.381 Total do passivo e patrimônio líquido
68.562
29.381 Resultado financeiro líquido
Total do ativo
Receitas
financeiras
2.320
305
Diretoria
Contador
(121)
(15)
Despesas
financeiras
Antonio Serrano Bezerra Junior
Eros Roberto Jussiani Canedo da Silva
Eduardo Montenegro Bortoleto
Joarez Baida
2.199
290
Diretor Presidente
Diretor
Diretor
CRC PR 048.327/O-7 S” SP
As demonstrações financeiras completas estão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 27/03/2020
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(6.394)
(7.489)
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
2.158
2.534
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras Imposto de renda e contribuição social
Aos Administradores e Acionistas
(4.236)
(4.955)
Juntos Somos Mais Fidelização S.A.
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais Prejuízo do exercício
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Juntos Somos Mais Fideliza- de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
36.000
36.000
ção S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a Quantidade média ponderada de ações, em milhares
(0,14)
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente- Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações, em reais (0,12)
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
Demonstração do Resultado Abrangente
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua contiEm milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
2019
2018
e financeira da Juntos Somos Mais Fidelização S.A. em 31 de dezembro de 2019, financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
Não auditado
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
Reapresentado
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
(Nota 1.2)
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
(4.236)
(4.955)
Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações Prejuízo do exercício
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente- base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi- financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadeauditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
Assuntos: Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores indepen- as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
dentes as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi- Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apreapresentadas para fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos opinião leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
sobre elas. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes
e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signão expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Ativo

2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Outros ativos

2018
Não auditado
Reapresentado
(Nota 1.2)
20
24.210
2.521
95
26.847

a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e
da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é

Passivo e patrimônio líquido

2019

Circulante
Fornecedores
Tributos a recolher
Salários e encargos sociais
Receita diferida
Outros passivos

pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
Curitiba, 26 de março de 2020
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis PricewaterhouseCoopers
Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas Auditores Independentes
Contador
CRC 1SP 196.994/O-2
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da CRC 2SP 000.160/O-5

INTERCEMENT PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 10.456.140/0001-22
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, colocando-se
à disposição para qualquer esclarecimentos.
São Paulo, 25 de março de 2020
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 - (Em milhares de reais - R$)
2019

2018 01/01/2018
(reapre(reapresentado) sentado)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
58.392 315.904
Títulos e valores mobiliários
–
–
Impostos e contribuições a recuperar
1.127
94
Partes relacionadas
3.364
–
1.666
510
Outros créditos
Total do ativo circulante
64.549 316.508
Não Circulante
Impostos e contribuições a recuperar
–
1.701
Partes relacionadas
741.753 790.744
Investimentos
2.691.963 2.882.165
7.994
–
Intangível
Total do ativo não circulante
3.441.710 3.674.610

Total do Ativo

2019

Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
6.929
Salários e encargos sociais
13.773
Impostos e contribuições a recolher
144
410
Partes relacionadas
Total do passivo circulante
21.256
Não Circulante
Partes relacionadas
259.385
6.816
Provisão para perdas em controladas
887
709.867
Imposto de renda e contribuição
41.930
3.559.694
social diferidos
–
Total do passivo não circulante
302.202
4.276.377
Patrimônio Líquido
Capital social
2.532.831
Reserva de capital
1.273.542
Reserva de lucros
594.302
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.217.874)
–
Prejuízos acumulados
3.182.801
Total do patrimônio líquido
Total do Passivo e
3.506.259 3.991.118 4.278.227
3.506.259
Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
883
652
106
209
–
1.850

2018 01/01/2018
(reapre(reapresentado) sentado)
1.071
6.380
373
19.869
27.693

19
8.357
1.271
4.050
13.697

–
1.471

–
2.070

57.999
59.470

38.831
40.901

2.532.831 2.529.994
1.573.542 1.276.379
1.152.131 4.137.699
(512.351) (769.198)
(842.198) (2.951.245)
3.903.955 4.223.629
3.991.118

4.278.227

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de reais - R$)

Capital
Social

Patrimônio Líquido
Reservas de Lucros
Reserva
Ajustes de
Total do
Reserva Reserva Orçamento Transações Avaliação
Prejuízos Patrimônio
Capital
Legal de Capital com Sócios Patrimonial Acumulados
Líquido

Saldos em 31 de Dezembro de 2017
2.529.994 1.276.379
–
–
4.137.699
(769.198)
(originalmente apresentado)
Ajustes de anos anteriores
–
–
–
–
–
–
Saldos em 01 de Janeiro de 2018
2.529.994 1.276.379
–
–
4.137.699
(769.198)
(reapresentado)
Absorção de prejuízos com reserva de lucros
–
–
–
– (2.945.096)
–
Prejuízo líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
Aumento de capital
2.837 297.163
–
–
–
–
CPC 42 - Contabilidade em
Economia Hiperinflacionária
–
–
–
–
–
463.437
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado
–
–
–
–
–
7.353
Aquisição de participação não controladora
–
–
–
–
(65.466)
–
Venda de participação não controladora
–
–
–
–
24.994
–
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
–
(213.943)
–
–
–
–
–
–
Outras transações com acionistas não controladores
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
2.532.831 1.573.542
–
–
1.152.131
(512.351)
(reapresentado)
Absorção de prejuízo com reserva de lucros
–
–
–
–
(842.198)
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
Destinação do lucro líquido do exercício
–
– 24.166
459.148
–
–
Resgate de ações
– (300.000)
–
–
–
–
Distribuição de dividendos
–
–
–
–
(200.000)
–
Aquisição de participação não controladora
–
–
–
–
1.055
–
CPC 42 - Contabilidade em
economia Hiperinflacionária
–
–
–
–
–
372.336
–
–
–
–
– (1.077.859)
Outros resultados abrangentes
2.532.831 1.273.542 24.166
459.148
110.988 (1.217.874)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(2.945.095)
(6.150)

4.229.779
(6.150)

(2.951.245)
2.945.096
(831.923)
–

4.223.629
–
(831.923)
300.000

–
(7.353)
–
–
–
3.227

463.437
–
(65.466)
24.994
(213.943)
3.227

(842.198)
842.198
483.314
(483.314)
–
–
–

3.903.955
–
483.314
–
(300.000)
(200.000)
1.055

–
372.336
– (1.077.859)
– 3.182.801

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Lucro (Prejuízo) do Exercício
Outros resultados abrangentes Item que não será reclassificado subsequentemente para a demonstração do resultado:
Benefícios a empregados
Itens que serão reclassificados subsequentemente para a demonstração do resultado:
CPC 42 - Contabilidade em economia Hiperinflacionária
Instrumentos financeiros de cobertura (hedge)
Diferenças cambiais na conversão de operações no exterior
Resultado Abrangente Total do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ATA S
BA L AN ÇOS

2019
2018
(reapresentado)
483.314 (831.923)

287

(19.122)

372.336 463.437
12.128
33.196
(1.090.274) (228.017)
(222.209) (582.429)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de reais - R$)
2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do impostos de renda e
da contribuição social
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do
imposto de renda e da contribuição social com
o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades operacionais:
Juros e variações monetárias e cambiais
Resultado de equivalência patrimonial
Provisões para perdas eventuais, líquidas
Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar
Outros créditos
Dividendos recebidos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Salários e férias a pagar
Impostos e obrigações a pagar
Partes relacionadas

2018

467.245 (812.755)

(21.341) (100.382)
(514.850) 869.129
–
(1.280)
(1.089)
(1.158)
–

3.960
(508)
20.050

1.885
7.395
1.568
(22.512)
(82.857)
–

1.052
(951)
728
35.293
14.336
–

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
atividades operacionais
(82.857)
14.336
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações em títulos e valores mobiliários
–
685
(4.000)
–
Adições ao intangível
Caixa aplicado nas (gerado pelas)
(4.000)
685
atividades de investimento
Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamento
Aumento de capital
– 300.000
Reduçao de capital
(300.000)
–
Partes relacionadas
329.345
–
(200.000)
–
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas)
(170.655) 300.000
atividades de financiamento
(Redução) Aumento de Caixa e
(257.512) 315.021
Equivalentes de Caixa
883
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 315.904
58.392 315.904
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto o resultado por ação)
2019
2018
(reapresentado)
Resultado de Participações
Resultado da equivalência patrimonial
514.850 (869.129)
Despesas Operacionais
(71.828) (43.175)
Despesas gerais e administrativas
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do
443.022 (912.304)
Resultado Financeiro
Resultado Financeiro
Variação cambial
11.079
83.961
Receitas financeiras
18.872
15.788
(5.728)
(200)
Despesas financeiras
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e
467.245 (812.755)
da Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social
16.069 (19.168)
Diferidos
483.314 (831.923)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Lucro (Prejuízo) por ação básico/diluído
21,30
(36,67)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

A DIRETORIA

NELSON NÓBREGA DA COSTA
Contador - CRC 1SP 202165/O-9

“As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes,
sem ressalvas, estão à disposição na sede da Companhia.”

Jornal O DIA SP

Mais de
7,5 milhões de
contribuintes
entregaram
declaração
do IR
Em 25 dias de entrega da
Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF)
2020, mais de 7,5 milhões de
contribuintes acertaram as
contas com o Leão. Até as 17h
de quinta-feira, (26), 7.518.007
pessoas haviam enviado o documento à Receita Federal.
O total equivale a 23,5%
dos 32 milhões de declarações
esperadas para este ano. O
prazo de entrega começou em
2 de março e vai até as 23h59
de 30 de abril e não foi alterado, mesmo com a pandemia de
coronavírus.
Quem declara no início do
prazo tem prioridade para receber a restituição, caso não
a preencha com erros e omissões. Pessoas com mais de 60
anos, com moléstias graves
ou deficiência física também
recebem a restituição primeiro.
O programa gerador da declaração está disponível no
site da Receita Federal. Quem
optar por dispositivos móveis, como tablets ou smartphones, poderá baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda nas lojas Google Play, para
o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.
A declaração do Imposto
de Renda é obrigatória para
quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$
28.559,70 no ano passado, o
equivalente a R$ 2.196,90 por
mês, incluído o décimo terceiro salário. A multa por atraso
de entrega é estipulada em 1%
ao mês-calendário até 20%. O
valor mínimo é R$ 165,74.
As novidades para a entrega da declaração neste ano
estão disponíveis na página
da Receita. Entre as principais
mudanças, estão a antecipação no cronograma de restituição cujo pagamento começará no fim de maio e terminará no fim de setembro, e o fim
da dedução do INSS dos trabalhadores domésticos.
Pela primeira vez, os contribuintes com certificação digital receberão a declaração
pré-preenchida no programa
gerador. Até agora, eles tinham
de entrar no Centro Virtual de
Atendimento da Receita (eCAC), salvar o formulário prépreenchido no computador e
importar o arquivo para preencher a declaração. Neste
ano, também está disponível
a doação, diretamente na declaração, de até 3% do imposto devido para fundos de direito dos idosos.
Precisa ainda declarar o
Imposto de Renda quem recebeu rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$ 40 mil;
quem obteve, em qualquer mês
de 2019, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos
sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
Quando se trata de atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a R$
142.798,50. Também deve preencher a declaração quem
teve, em 31 de dezembro do
ano passado, a posse ou propriedade de bens ou direitos,
inclusive terra nua, com valor
total superior a R$ 300 mil.
(Agência Brasil)

EDITAIS
L E I LÕ E S

Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020

Ri Happy Brinquedos S.A.
CNPJ nº 58.731.662/0001-11
Demonstrações Financeiras
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
341.741
368.052
427.103
451.973
Caixa e equivalentes de caixa
49.824
11.319
52.685
45.593 Fornecedores
19.217
4.724
20.197
4.724
Instrumentos financeiros derivativos
–
5.129
–
5.129 Fornecedores - Operação de “confirming”
85.194
84.474
85.313
84.750
Contas a receber
184.210
135.825
261.019
185.858 Empréstimos e financiamentos
70.276
89.608
Estoques
273.309
277.214
352.454
354.618 Arrendamento mercantil
1.579
1.492
5.830
14.553
Tributos a recuperar
16.767
13.259
29.589
28.039 Contas a pagar para ex-quotistas
29.358
37.177
34.667
45.761
Partes relacionadas
6.596
32.759
–
– Salários e encargos sociais a pagar
62.541
58.603
79.095
75.624
Contas a receber com ex-quotistas
37
37
37
37 Impostos e contribuições sociais a recolher
–
–
1.242
2.801
Outros ativos
7.492
10.901
8.979
13.219 Imposto de renda e contribuição social a pagar
–
–
224
379
Total do ativo circulante
538.235
486.443
704.763
632.493 Parcelamento de impostos
Partes relacionadas
40.293
50.866
–
–
Não circulante
Aluguéis e condomínios a pagar
18.631
17.941
23.951
23.074
Realizável a Longo Prazo
19.665
23.467
22.522
28.297
Partes relacionadas
634
614
634
614 Outras contas a pagar
688.495
646.796
789.752
731.936
Contas a receber com ex-quotistas
5.716
6.009
5.717
6.009 Total do passivo circulante
Depósitos judiciais
4.488
3.287
5.761
3.941 Não circulante
Empréstimos
e
financiamentos
84.315
935
84.320
1.080
Tributos diferidos
166.651
161.823
199.872
201.529
186.887
221.043
Investimentos
286.368
271.893
–
– Arrendamento mercantil
11.665
12.508
24.996
29.038
Imobilizado
96.731
89.085
104.789
98.717 Contas a pagar para ex-quotistas
5.729
5.384
7.193
6.327
Intangível
33.396
35.066
211.865
215.921 Provisão para demandas judiciais
–
–
806
996
Direito de uso de arrendamento
244.800
–
295.941
– Parcelamento de tributos
12
17
–
–
Total do ativo não circulante
838.784
567.777
824.579
526.731 Provisão para perdas com investimentos
9.597
8.822
10.913
10.089
1.377.019 1.054.220 1.529.342 1.159.224 Outros passivos
Total ativo
Total passivo não circulante
298.205
27.666
349.271
47.530
Total
do
Passivo
986.700
674.462
1.139.023
779.466
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Capital social
625.539
625.539
625.539
625.539
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reservas de capital
33.527
61.501
33.527
61.501
Reserva de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
377
468
377
468
Reserva de
Prejuízos acumulados
(269.124) (307.750) (269.124) (307.750)
Reserva pagamento Ajuste de
Total do patrimônio líquido
390.319
379.758
390.319
379.758
baseado avaliação
Capital especial
Prejuízos
Total do passivo e do patrimônio líquido
1.377.019 1.054.220 1.529.342 1.159.224
social de ágio em ações patrimonial acumulados
Total
Demonstrações dos Resultados
Saldos em 31 de
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
dezembro de 2017
625.539 74.778
10.800
2.150
(373.197) 340.070
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Outorga de opções
–
–
8.180
–
–
8.180
Compensação de prejuízos
Controladora
Consolidado
acumulados com reserva de capital
– (32.257)
–
–
32.257
–
2019
2018
2019
2018
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
31.508 31.508 Receita operacional, líquida
1.105.567 1.066.425 1.384.820 1.340.405
Realização da reserva de custo
Custo das mercadorias vendidas
(604.278) (580.254) (728.508) (695.719)
atribuído, líquida de impostos
–
–
–
(1.682)
1.682
–
501.289
486.171
656.312
644.686
Lucro
bruto
Saldos em 31 de
dezembro de 2018
625.539 42.521
18.980
468
(307.750) 379.758 Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
(257.037) (301.533) (324.306) (394.611)
Outorga de opções
–
–
4.284
–
–
4.284
Compensação de prejuízos
Gerais e administrativas
(106.190) (101.551) (130.302) (125.439)
acumulados com reserva de capital
– (32.257)
–
–
32.257
–
Depreciação e amortização
(89.774) (28.052) (113.499) (34.409)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
6.277
6.277
Outras despesas operacionais líquidas
(6.190)
(4.406)
(8.473)
(4.921)
Realização da reserva de custo
18.359
18.086
–
–
Resultado de equivalência patrimonial
atribuído, líquida de impostos
–
–
–
(91)
91
–
60.457
68.715
79.732
85.306
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos
Saldos em 31 de
Receitas financeiras
11.106
29.046
13.819
31.972
dezembro de 2019
625.539 10.264
23.264
377
(269.124) 390.319
(70.114) (64.001) (83.645) (73.088)
Despesas financeiras
Demonstrações dos Resultados Abrangentes 1.449
33.760
9.906
44.190
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Imposto de renda e contribuição social corrente
–
–
(1.971)
(3.456)
Controladora
Consolidado
4.828
(2.252)
(1.657)
(9.226)
Imposto de renda e contribuição social diferido
2019
2018
2019
2018 Lucro líquido do exercício
6.277
31.508
6.277
31.508
Lucro líquido do exercício
6.277
31.508
6.277
31.508
Lucro
por
ação
básico
(R$)
0,1700
0,8531
Outros resultados abrangentes
–
–
–
–
0,1610
0,8096
Total do resultado abrangente
6.277
31.508
6.277
31.508 Lucro por ação - diluído (R$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
1.449
33.760
9.906
44.190
Salários, encargos sociais e impostos a pagar
(7.819)
(7.713)
(11.094)
(7.613)
Impostos a pagar
3.939
3.919
(404)
3.191
Pagamento de demandas judiciais
(445)
(514)
(482)
(517)
Outros passivos operacionais
(2.342)
9.495
(4.069)
10.787
Fluxo de caixa líquido originado das atividades
89.774
28.052
113.499
34.409
operacionais
80.051
154.445
90.348
195.449
(18.359)
(18.086)
–
– Atividades de investimento
790
(5.738)
1.348
(6.360) Aquisição de imobilizado e intangível
(38.995)
(42.144)
(40.560)
(44.186)
4.284
8.180
4.284
8.180
Recebimentos de dividendos da controlada
4.680
4.130
–
–
Aporte de capital em controlada
(800)
(821)
–
–
(215)
(771)
(552)
(1.253) Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(35.115)
(38.835)
(40.560)
(44.186)
(644)
6.921
(76)
8.838 Atividades de financiamentos
50.504
30.076
58.586
33.294 Captação de empréstimos e financiamentos
220.000
60.000
220.000
60.000
11
14
26
83
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(138.018) (154.938) (138.285) (161.541)
Pagamentos de Juros de empréstimos
(48.170)
65.467
(74.609)
89.365
e financiamentos
(14.690)
(13.146)
(14.775)
(13.888)
4.549
(68.993)
2.240
(76.626)
Pagamentos de contas a pagar com ex-acionistas
(1.207)
(7.666)
(13.490)
(19.949)
(3.508)
5.558
(1.550)
6.095
Pagamentos de Juros de
26.143
(12.740)
(20)
(24)
contas a pagar com ex-acionistas
(358)
(385)
(2.034)
(2.816)
(72.157)
–
(94.112)
–
293
5.948
292
5.947
Pagamentos de arrendamento mercantil
(1.201)
(256)
(1.820)
(415) Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamentos
(6.430) (116.135)
(42.696) (138.194)
3.409
2.316
4.240
2.299
Redução no caixa e equivalentes de caixa
38.505
(525)
7.092
13.069
(11.818)
30.626
(9.397)
41.579
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
11.319
11.844
45.593
32.524
(10.573)
38.924
–
–
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
49.824
11.319
52.685
45.593
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Ri Happy Brinquedos S.A. (“Ri Happy” ou “Companhia”) é uma sociedade comércio eletrônico para todo o Brasil através do site www.rihappy.com.br. A Companhia tem como
anônima de capital fechado, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia foi criada em principal controlada a PBKids Brinquedos Ltda. (“PBKids”), adquirida em 31 de agosto de 2012, e que
abril de 1988 e sua sede social está localizada na Avenida Ipiranga, nº 200, Edifíco Copan, andar terra- tem como atividade principal o comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Em 31 de dezemço, conjunto 01, pavimento 06, República, CEP 01046-925, São Paulo/SP. A Ri Happy, diretamente ou
por meio de sua subsidiária (“Grupo” ou “Grupo Ri Happy”) tem como atividade principal o comércio bro de 2019, a PBKIDS possuía 54 lojas próprias e 11 franquias (54 lojas próprias e 11 franquias em
varejista de brinquedos e artigos recreativos. Em 31 de dezembro de 2019, a Ri Happy possuía 185 lojas 31 de dezembro de 2018). As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
próprias e 35 franquias (180 lojas próprias e 30 franquias em 31 de dezembro de 2018) e vendas no foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 19 de março de 2020.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para
conciliação do lucro antes dos impostos sobre a renda
com o fluxo de caixa originado das (aplicado nas)
atividades operacionais
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Provisão para demandas judiciais
Reserva para pagamento baseado em ações
Provisão para devedores duvidosos e ajuste a
valor presente
Provisão para bonificações, obsolescência e
quebra de estoque
Juros de empréstimos e outras obrigações
Baixa de ativo imobilizado
Decréscimo (acréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Contas a receber com partes relacionadas
Contas a receber com ex-acionistas
Depósitos judiciais
Outros ativos
Acréscimo (decréscimo) em passivos operacionais
Fornecedores e Operações de confirming
Contas a pagar com partes relacionadas

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas
completas e auditadas estão disponíveis na sede da Companhia

A Diretoria
Rodrigo Buch Amoroso - Contador - CRC 1SP210953/O-6
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da BIOMM S.A. (“Companhia” ou “Biomm”) na forma prevista no artigo 124
da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária (“AGO” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 30
de abril de 2020, às 14:00hs, na sede social da Companhia, situada na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte,
*OHED  $OSKDYLOOH /DJRD GRV ,QJOHVHV &(3  1RYD /LPD0* D ¿P GH GHOLEHUDUHP VREUH DV VHJXLQWHV
matérias constantes da Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as
Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovar
a distribuição de dividendos, se houver; (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
social de 2020; e (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes. Todos os documentos
e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta
do Conselho de Administração da Companhia e aqueles exigidos pelo artigo 133 da Lei 6.404/1976 e pela Instrução CVM nº
481/09 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como no site da Companhia (www.biomm.
com), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). Para participação e deliberação na Assembleia
presencialmente ou por meio de procurador, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações,
H[SHGLGRVSRULQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULDHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRQIRUPHRFDVR L 3HVVRDV)tVLFDVGRFXPHQWR
GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR LL  3HVVRDV -XUtGLFDV FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR H
dos atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como
GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR GR V  UHSUHVHQWDQWH V  OHJDO LV  LLL  )XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR FySLD DXWHQWLFDGD GR
~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRHGRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRUDOpPGRVDWRVVRFLHWiULRV
RXWRUJDQGRSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR DWDGHHOHLomRGRVGLUHWRUHVHRXSURFXUDomR EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomR
FRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV $RVDFLRQLVWDVTXHVH¿]HUHPUHSUHVHQWDUSRUPHLRGHSURFXUDGRUVROLFLWDPRV
que o instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na sede da Companhia,
preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Os acionistas
também poderão exercer seu direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Neste caso, os acionistas poderão
(i) preencher o Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; (ii) transmitir as instruções de voto ao Escriturador;
ou, (iii) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em
depositário central. Para informações adicionais, os acionistas deverão observar as regras previstas na Instrução CVM nº
481/2009, conforme alterada, bem como os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela
Companhia. Nos termos do artigo 3ª da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09, informamos
que o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto
P~OWLSORSDUDHOHLomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRpGH FLQFRSRUFHQWR 1RYD/LPD0*GHPDUoR
de 2020. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração.

Agro Nova Geração S/A
CNPJ nº 09.296.683/0001-40 - NIRE 35300348117
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 03/04/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Presidente Castelo Branco,
NP&(3)D]HQGD&DQWmRGR5LR3DUGRVQ&LGDGHGH$YDUp63D¿PGHGLVFXWLUHP
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária: a) Eleição de Presidente e Vice-Presidente
do Conselho de Administração, conforme Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 2.3 do Acordo de
Acionistas. Avaré/SP., 04/03/2020. Damerson Evandro Furlan
(26-27-28)

Agro Pecuária Furlan S/A

CNPJ nº 56.728.058/0001-00 - NIRE 35300036042
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a
realizar-se no dia 03/04/2020, às 14:00 hrs., em sua Sede Social na Fazenda Bom Jesus, s/nº, Bairro
$ODPEDUL &(3   6DQWD %iUEDUD G2HVWH63 D ¿P GH GLVFXWLUHP H GHOLEHUDUHP VREUH D
seguinte ordem do dia Extraordinária: a) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração, conforme Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 2.3 do Acordo de Acionistas.
Santa Bárbara d´Oeste/SP., 04/03/2020. Damerson Evandro Furlan.
(26-27-28)

Usina Açucareira Furlan S/A

CNPJ nº 56.723.257/0001-26 - NIRE 35300035992
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
ORDEM DO DIA: Ficam convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em AGE, a realizar-se no dia 03/04/2020, às 09:00 hrs., em sua Sede Social na Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304), km
%DLUUR$ODPEDUL&(36DQWD%iUEDUDG2HVWH63D¿PGHGLVFXWLUHPHGHOLEHUDUHP
sobre a seguinte ordem do dia Extraordinária: a) Eleição de Presidente e Vice-Presidente do Conselho
de Administração, conforme Artigo 123 da Lei nº 6.404/1976 c/c artigo 2.3 do Acordo de Acionistas.
Santa Bárbara d´Oeste/SP., 04/03/2020. Damerson Evandro Furlan.
(26-27-28)

Opersan Resíduos Industriais S.A.
CNPJ/MF nº 07.234.499/0001-40 - NIRE 35.300.438.922
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Fevereiro de 2020
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Opersan Resíduos Industriais S.A., na Praça General Gentil Falcão, 108, 2º andar, Cidade
Monções, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-150 (“Companhia”), às 09h do dia 18 de fevereiro de
2020. 2. Convocação e Publicações: Formalidades de convocação dispensadas pela presença da totalidade dos acionistas,
nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia, conforme assinatura no Livro de presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Felipe Andrade
Pinto, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Fernando de Oliveira Carvalho. 5. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia de forma a acrescentar itens relacionados a atividades de limpeza
relacionados ao objeto social da Companhia, com consequente alteração da redação do artigo 3º do seu Estatuto Social. 6.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, foi aprovada, por
unanimidade dos acionistas presentes, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto dos presentes, a alteração do
objeto social da Companhia de forma acrescentar o item (n) relacionado a atividades de limpeza, e consequente alteração
na redação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme abaixo, permanecendo inalteradas
e em vigor todas as demais disposições do Estatuto Social: “ Art 3º. A Companhia tem por objeto social (a) o tratamento,
QDGPGſEKCOGPVQCTGEKENCIGOGCFKURQUKÁºQFGTGUÈFWQUFGSWCNSWGTPCVWTG\CGURGEKCNOGPVGKPFWUVTKCKUGUCPKV¶TKQU(b)
QEQOÃTEKQFGRTQFWVQUGUWDRTQFWVQUFGEQTTGPVGUFQDGPGſEKCOGPVQFGTGUÈFWQUKPFWUVTKCKUGUCPKV¶TKQUGOIGTCN (c) o
EQOÃTEKQKORQTVCÁºQGGZRQTVCÁºQFGRTQFWVQUO¶SWKPCUGGSWKRCOGPVQUFGUCPGCOGPVQGOIGTCN(d) a implantação, a supervisão, a operação, a manutenção, a partida e o treinamento operacional de máquinas e sistemas de tratamento de águas,
GUIQVQUGGƀWGPVGUKPFWUVTKCKU(e)CEQPUWNVQTKCGCUUGUUQTKCGORTQLGVQUFGUKUVGOCUFGVTCVCOGPVQFG¶IWCU(f) a realização
FGVGUVGUGCP¶NKUGUHÈUKEQUSWÈOKEQUGDKQNÎIKEQU (g) UGTXKÁQUFGGUETKVÎTKQGCRQKQCFOKPKUVTCVKXQ(h) transporte rodoviário
FGRTQFWVQURGTKIQUQU(i) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, (j) transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, (k) aluguel de outras
OCSWKPCUGGSWKRCOGPVQUTGNCEKQPCFQUCQQDLGVQUQEKCNFC%QORCPJKC(l) a participação em quaisquer outras sociedades
GQWGORTGGPFKOGPVQUTGNCEKQPCFQUCQVTCVCOGPVQFG¶IWCUGUIQVQGGƀWGPVGUKPFWUVTKCKUGOIGTCNG (m) Atividades de
GUVWFQUIGQNÎIKEQUG(n) atividades de limpeza.” . 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, suspenderam-se os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida e assinada pelo Presidente
FCOGUCRGNQ5GETGV¶TKQGRQTVQFQUQUCEKQPKUVCURTGUGPVGU/GUC(GNKRG#PFTCFG2KPVQ2TGUKFGPVG(GTPCPFQFG1NKXGKTC
%CTXCNJQ5GETGV¶TKQ#EKQPKUVCU#PVQPKQ%CTNQU6CTCPVQ.WK\2CPPWVK%CTTC1RGT2CTVKEKRCÁÐGU.VFCTGRTGUGPVCFCRQT.WECU
)KCPPGNNC2¶VTKC+PHTCGUVTWVWTCŌ(WPFQFG+PXGUVKOGPVQGO2CTVKEKRCÁÐGU/WNVKGUVTCVÃIKCTGRTGUGPVCFCRQT2¶VTKC+PHTCGUVTWVWTC
)GUVºQFG4GEWTUQU.VFC%GTVKſECOQUSWGCRTGUGPVGCVCÃEÎRKCſGNFCSWGNCNCXTCFCGONKXTQRTÎRTKQFC%QORCPJKC5ºQ2CWlo, 18 de fevereiro de 2020. Mesa: Fernando de Oliveira Carvalho - Secretário. JUCESP nº 123.707/02-1 em 04/03/2020.

Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda - CNPJ/MF nº 01.808.151/0001-33
Demonstrações ﬁnanceiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Dez/2019
Dez/2018
Balanço patrimonial
(reapresentado)
ATIVO
Ativo circulante
34.843.430
15.493.759
Caixa e equivalentes de caixa
23.181.988
7.754.054
Contas a receber
6.185.778
3.562.013
Impostos e contribuições a recuperar
1.854.509
1.514.621
Despesas antecipadas
1.028.129
683.052
Adiantamento de aluguéis
27.071
2.997
Partes relacionadas
2.006.564
1.507.017
Outros créditos
559.390
470.005
Ativo não circulante
686.222.092
451.071.805
Impostos e contribuições a recuperar
11.012.947
11.655.722
Depósitos judiciais
259.351
157.075
Despesas Antecipadas
73.840
14.096
Investimentos
43.185.007
45.936.632
Imobilizado
40.419.515
32.395.647
Direito de uso
429.951.106
215.811.097
Intangível
161.320.327
145.101.536
Total ativo
721.065.521
466.565.565
DIRETORIA: Emilio Sanches Salgado Junior / Paulo Fernando Zillo
CONTADOR: Leandro Pinheiro Domingues - CRC: 1SP225473/O-8
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
Explicativas estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia

EDITALDE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1036251-38.2016.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
FABRÍCIO STENDARD, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sueli Alves dos Santos, CPF 216.445.97845, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte de Itaú
Unibanco S.A,relativa ao veículo marca Fiat, modelo Palio Fire Flex, cor azul, ano 2007, placa DZA5208,
chassi 9BD17106G85086493, apreendido em 11.05.2017, haja vista o inadimplemento da cédula de crédito
nº 30428-326325925. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para que, no prazo de 05 dias, pague a integralidade da dívida pendente, podendo, no prazo
de 15 dias, oferecer resposta, ambos a fluir após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. Não sendo
contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 13 de março de 2020.
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Dez/2019

Balanço patrimonial
PASSIVO
Passivo Circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Partes relacionadas
Outros débitos
Passivo não circulante
Empréstimos e ﬁnanciamentos
Passivo de arrendamento
Partes relacionadas
Provisão para demandas judiciais
Outros débitos
Total passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido

117.651.424
26.868
94.571.979
15.782.492
3.281.667
1.509.013
1.522.451
730.065
226.889
409.997.560
20.019
407.153.117
2.400.000
424.424
527.648.984
193.416.537
271.901.628
2.513.273
(80.998.363)
721.065.521

Dez/2018 Demonstração do Resultado
(reapresentado)
Receita líquida dos serviços prestados
76.318.903 Custo dos serviços prestados
22.574 Lucro bruto
61.092.000 Receita (despesas) operacionais
10.159.936 Gerais e administrativas
2.489.576 Amortização de intangíveis
996.178 Outras receitas (despesas)
1.558.639 operacionais, líquidas
- Equivalência patrimonial
209.885.025 Lucro operacional antes
51.161 do resultado ﬁnanceiro
208.411.000 Resultado ﬁnanceiro
578.960 Receitas ﬁnanceiras
424.424 Despesas ﬁnanceiras
419.479
286.203.927 Prejuízo antes do imposto
180.361.637 de renda e da contribuição social
235.281.284 Imposto de renda e contribuição social
2.513.273 Corrente
(57.432.919)
466.565.565 Prejuízo do exercício

CNPJ/ME nº 61.409.892/0001-73 – NIRE 35.3.0001276.3

Dez/2019

Dez/2018
(reapresentado)
139.925.314
(96.803.168)
43.122.146

(9.694.316)
(11.014.068)

(8.405.419)
(6.025.221)

906.919
(6.263.320)
(26.064.785)

(6.526)
421.632
(14.015.533)

36.155.318

29.106.612

378.413
(59.437.463)
(59.059.050)

383.993
(41.703.786)
(41.319.793)

(22.903.732)

(12.213.181)

(661.746)
(661.746)
(23.565.478)

(12.213.181)
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Demonstrações
Financeiras

Companhia Brasileira de Alumínio

194.082.620
(131.862.517)
62.220.103

2019

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, compostas pelo Balanço patrimonial e Demonstração do resultado. Queremos agradecer aos
nossos clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio e cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial, aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado.
São Paulo, 27 de março de 2020.
A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais
Controladora
2019
2018
Reapresentado

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Dividendos a receber
Instrumentos financeiros –
compromisso firme
Outros ativos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso

Total do ativo

190.171
323.519
42.272
380.456
902.375
631.897
9.519

115.747
379.752
168.312
495.072
810.240
350.445
1.401

38.624
2.518.833

116.174
47.525
2.484.668

64
92.343
737.335

Consolidado
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Reapresentado
Circulante
190.321
116.811 Empréstimos e financiamentos
416.345
453.158 Arrendamentos
42.272
168.312 Instrumentos financeiros derivativos
404.296
489.708 Fornecedores
Risco sacado a pagar
928.142
827.467
Salários e encargos sociais
640.190
357.018
Tributos a recolher
6.295
416
Adiantamento de clientes
116.174 Dividendos a pagar
Uso do bem público – UBP
41.377
52.354
Instrumentos financeiros –
2.669.238
2.581.418 compromisso firme
Partes relacionadas
Outros passivos

64

2.094
92.343
737.340

656.166

836.642
28.043
114.468
15.998
1.824.893
568.590
4.213.369
387.535
13.013
7.007.400

771.755
531
128.057
18.187
1.574.760
551.234
4.299.218
395.939
6.821.151

840.730
28.043
115.259
17.715
1.833.524
205.081
4.722.113
491.738
15.306
7.267.762

9.526.233

9.305.819

9.937.000

2.394
656.187
781.710
529
128.107
21.827
1.590.754
196.879
4.833.590
501.014

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Partes relacionadas
Provisões
Uso do bem público – UBP
Instrumentos financeiros –
compromisso firme
Outros passivos

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados
Ajustes de avaliação patrimonial
7.122.237
Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas controladores
Participação dos acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
9.703.655 Total do passivo e patrimônio líquido

Controladora
2019
2018
Reapresentado
85.459

Consolidado
2019
2018
Reapresentado

94.722
7.308
20.535
405.862
335.130
121.136
13.047
20.281
79
39.314

57.786
400.978
256.645
116.903
9.384
29.021
10.338
39.148

126.484
9.277
20.535
407.215
335.130
123.054
41.926
20.413
14.072
44.878

16.636
27.287
24.827
1.126.164

223.521
31.117
1.260.300

16.636
27.201
49.546
1.236.367

1.969.555
6.134
217.723
2.330
681.672
533.322

1.849.597

13.287
473.684
512.214

2.030.381
6.506
217.723
2.330
683.604
580.080

76.642
38.527
3.525.905
4.652.069

82.284
50.037
2.981.103
4.241.403

76.642
43.269
3.640.535
4.876.902

4.950.095
(58.073)
(17.858)

4.950.095
36.928
77.393

4.950.095
(58.073)
(17.858)

118.095

Luciano Francisco Alves
Diretor Financeiro

Luís Jorge Pinheiro Leal Nunes
Diretor

77.393

4.874.164

5.064.416

4.874.164

5.064.416

4.874.164
9.526.233

5.064.416
9.305.819

185.934
5.060.098
9.937.000

182.113
5.246.529
9.703.655

Contador

Fernando Varella Guimarães
Diretor

Controladora
2019
2018
Receita líquida dos produtos vendidos e
dos serviços prestados
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
Outras despesas operacionais

57.786
390.816
256.645
118.724
32.336
29.049
12.652 Lucro operacional antes das participações societarias e do resultado
44.156 financeiro
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
223.369
48.837 Resultado financeiro líquido
1.332.465 Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais, líquidas
1.940.772
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
13.287 Imposto de renda e contribuição social
Correntes
475.387 Diferidos
559.432 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Lucro líquido (prejuízo) do exercício atribu82.284 ído aos acionistas controladores
53.499 Lucro líquido atribuído aos acionistas não
3.124.661 controladores
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
4.457.126
Quantidade média ponderada de ações,
em milhares
4.950.095 Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação
36.928 em reais

Diretoria
Ricardo Rodrigues de Carvalho
Diretor Presidente

Demonstração do Resultado
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Roseli Maria de Souza Milagres
Diretora

Consolidado
2019
2018

5.179.393

5.387.929

5.263.684

5.417.476

(4.657.538)
521.855

(4.521.354)
866.575

(4.606.117)
657.567

(4.468.043)
949.433

(35.299)
(206.562)
(179.867)
(421.728)

(34.215)
(190.211)
(36.996)
(261.422)

(35.922)
(213.997)
(177.746)
(427.665)

(35.952)
(197.155)
(35.309)
(268.416)

100.127

605.153

229.902

681.017

56.321
56.321

(7.903)
(7.903)

14.497
14.497

(27.037)
(27.037)

306.906
(497.944)
(45.775)
(236.813)

149.454
(376.331)
(283.034)
(509.911)

313.145
(515.031)
(45.611)
(247.497)

151.977
(394.531)
(283.275)
(525.829)

(80.365)

87.339

(3.098)

128.151

16.140
(64.225)

7.757
(51.902)
43.194

(42.110)
10.663
(34.545)

(26.215)
(47.871)
54.065

(64.225)

43.194

(64.225)

43.194

(64.225)

43.194

29.680
(34.545)

10.871
54.065

1.420.294

1.482.186

1.420.294

1.482.186

(0,05)

0,03

(0,05)

0,03

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro Em milhares de reais
Controladora
2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(64.225)
43.194
Outros componentes do resultado abrangente a serem
posteriormente reclassificados para o resultado
Hedge accounting operacional, líquido de efeitos
tributários
(95.251) 171.861
(95.251) 171.861
Total do resultado abrangente do exercício
(159.476) 215.055
Resultado abrangente atribuível aos acionistas
Controladores
Não controladores

Sergio Rodrigo Machado de Medeiros – CRC 1PR 055.771/O-7 “S” SP
As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sem ressalvas, estão sendo publicadas no Diário Oficial Estado de São Paulo em 27/03/2020.

Consolidado
2019
2018
(34.545)
54.065

(95.251)
(95.251)
(129.796)

171.861
171.861
225.926

(159.476)
29.680
(129.796)

215.055
10.871
225.926
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São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020

Demonstrações
Financeiras

2019

Silcar – Empreendimentos, Comércio e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 01.006.864/0001-83
Relatório da Administração
Senhores Quotistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias apresentamos a V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018.

Balanço Patrimonial – Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Imposto de renda retido na fonte a recuperar
Lucros a receber
Outros ativos

2019
32
7.996
114
150
72.259
80.551

Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
Outros ativos
Investimentos

Osvaldo Ayres Filho – Diretor Presidente

2019

2018

595
595

24
666
690

16.555
496
4.857
21.908
22.503

26.643
496
12.442
39.581
40.271

Demonstração do Resultado Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas

2019
(4)
(236)
(240)

Prejuízo operacional antes das participações societárias e
do resultado financeiro
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

2018
(25)
(78)
(103)

(240)

(103)

1.900

(3.494)

11.864
(670)
11.194
10.000 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
12.854
258.343 Imposto de renda e contribuição social
(3.551)
(26.129) Lucro líquido do exercício
9.303
242.214 Quantidade média ponderada de quotas – milhares
10.000
282.485 Lucro líquido básico e diluído por lote de mil quotas, em reais
930,30
Contadora
Diretoria
André Roberto Leitão – Diretor
Hugo Sogayar Armelin – Diretor
Célia Midori Narita – CRC PR 051.809/O-8 “S” SP
As demonstrações financeiras completas estão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 27/03/2020

18.941
(963)
17.978
14.381
(5.650)
8.731
10.000
873,10

8
65.988
65.996
64.473
130.469
211.020

Total ativo

2018 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
30 Fornecedores
8.962 Tributos a recolher
170
Não
circulante
150
74.000 Imposto de renda e CSLL diferidos
Partes relacionadas
83.312
Outros passivos
Total do passivo
8 Patrimônio líquido
136.592 Capital social
136.600 Reservas de lucros
62.573 Ajuste de avaliação patrimonial
199.173 Total do patrimônio líquido
282.485 Total do passivo e patrimônio líquido

10.000
204.646
(26.129)
188.517
211.020

LEILÃO DE ARTE
Leilão de Arte -Gustavo Augusto
Magalhães (Leiloeiro oficial
JUCESP 1128) comunica que será
realizado o leilão de arte no dia
01/04
às
19
h.
www.crayonescritoriodearte.com.br,
Av. Doutor João Guimarães, 315A
Morumbi SP/SP (11) 2579-0542
crayonleiloes@gmail.com
UHE São Simão Energia S.A.
CNPJ nº 27.352.303/0001-20
Aviso Aos Acionistas
A UHE São Simão Energia S.A. informa que se
acha à disposição dos acionistas, na sede desta
Companhia, situada na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte, 27º andar, sala
01, Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, os documentos de que trata o
Artigo 133 da Lei nº 6404/76, referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2019. São Paulo, 25 de março
de 2020. A Administração. (25, 26 e 27/03/2020)

Demonstrações
Financeiras

2019

CRB – Operações Portuárias S.A.
CNPJ/MF nº 05.481.823/0001-08

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias apresentamos a V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018.

Balanço Patrimonial Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de partes relacionadas
Tributos a recuperar

Nota

2019

D1
D2
D3

23
4.859
2.008
21
6.911

2018 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
6 Fornecedores
4.252 Tributos a recolher
1.901 Dividendos a pagar
47 Outros passivos
6.206
Não circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Provisões
Imposto de renda e contibuição social diferidos
D5 (c)
330
314 Arrendamento
Partes relacionadas
D3
556
556
Outros ativos
8 Total do passivo
886
878 Patrimônio líquido
Investimentos
D6
2.601 2.652 Capital social
Reserva para incentivos fiscais
Direito de uso sobre contratos de arrendamento
D4
4.870
7.471 2.652 Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido
Total do ativo
15.268 9.736 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas da Administração parte integrante das demonstrações financeiras

Nota
D7
D3

D8
D4

2019
159
245
252
40
696
492
5.024
5.516
6.212

D9

2018

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

123
98 Receita líquida dos serviços prestados
252 Custo dos serviços prestados
35 Lucro (prejuízo) bruto
508 Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
480 Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
480
988 Lucro (prejuízo) operacional antes das

Nota
D10
D11

2019
5.560
(5.242)
318

D11

(15)

D12

351
336

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2019 2018

2018
5.440 Fluxo de caixa das atividades operacionais
(5.440) Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social
Equivalência patrimonial
(117) Amortização
Reversão de benefícios fiscais
(8) Outros componentes do resultado financeiro
(125) Demais itens que não afetam caixa

D6 (c)
D4 (b)

450 (310)
69 417
602
8
115 (244)
(1)
1.235 (129)

Decréscimo (acréscimo) em ativos
(107) 45
(125) Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
26 15
10 (8)
(417) Outros ativos
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores
36 43
261
260
(5)
9
(396)
(28) Tributos a recolher
5 11
(135)
232 Outros passivos
Caixa gerado (aplicado nas) atividades operacionais
1.200 (14)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
(23) (18)
Capital
Reservas de
Prejuízos Ajustes de avaliação Patrimônio e da contribuição social
450
(310) Imposto de renda e contribuição social pagos
social incentivos fiscais acumulados
patrimonial
líquido Imposto de renda e contribuição social
Nota
D5
(159)
293 Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
1.177 (32)
Em 1º de janeiro de 2018
8.980
17
(564)
360
8.793 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
291
(17) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Resultado abrangente do exercício
Quantidade média ponderada de ações, em
(348) 32
Prejuízo do exercício
(17)
(17) milhares
8.980
8.980 Aplicações financeiras
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
Contribuições e distribuições para acionistas
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por
(348) 32
Perda decorrente de alteração de participação societária
(28)
(28) ação – em reais
0,032 (0,002) atividades de investimentos
Destinação do prejuízo do exercício
Fluxo de caixa das atividades de Financiamentos
As notas explicativas da Administração parte integrante
Reversão de reserva de incentivos fiscais
(8)
8
(812)
Liquidações de arrendamento mercantil
das demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2018
8.980
9
(601)
360
8.748
Caixa líquido aplicado nas atividades
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado abrangente do exercício
de financiamento
(812)
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
Lucro do exercício
291
291
Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Contribuições para acionistas
caixa
17
2019 2018 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Ganho decorrente de alteração de participação
6
6
291
(17) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
societária
D6 (c)
17
17 Total do resultado abrangente do exercício
23
6
Em 31 de dezembro de 2019
8.980
9
(293)
360
9.056
As notas explicativas da Administração parte integrante
As notas explicativas da Administração parte integrante
das
demonstrações
financeiras
As notas explicativas da Administração parte integrante das demonstrações financeiras
das demonstrações financeiras
Diretoria
Contadora
Osvaldo Ayres Filho – Diretor Presidente
André Roberto Leitão – Diretor
Hugo Sogayar Armelin – Diretor
Célia Midori Narita – CRC PR 051.809/O-8 “S” SP
As demonstrações financeiras completas estão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 27/03/2020.
8.980
9
(293)
360
9.056
15.268

8.980
9
(601)
360
8.748
9.736

participações
societárias e do resultado financeiro
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

654

D6
D13

(69)

Demonstrações
Financeiras

2019

Votorantim Cimentos S.A.
CNPJ/ME nº 01.637.895/0001-32

Relatório da Administração – Votorantim Cimentos S.A.
Submetemos à apreciação o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas (DFs) da Votorantim Cimentos S.A. (VC ou Companhia), relativas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, preparadas conforme práticas contábeis adotadas no
Brasil, que inclui os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), e
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards
(IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e interpretações emitidas pelo
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).
1. Cenário macroeconômico: A economia brasileira continuou sua recuperação gradual em 2019
apesar do crescimento abaixo do esperado, especialmente no começo do ano devido às incertezas no
cenário global e cenário macroeconômico local. O ritmo de crescimento acelerou no segundo semestre
apoiado pela aprovação da reforma da previdência e aumento da confiança em diversos setores. Para
o setor de cimento, 2019 interrompeu um cenário de quatro anos consecutivos de quedas em volumes.
A dinâmica do ano foi em linha com o cenário econômico do país, com um primeiro semestre de crescimento lento (+1,5% em comparação com 2018), seguido por um segundo semestre forte (+5,5% em
comparação com 2018). Suportado pelos setores de varejo e imobiliário, este cenário fez com que o ano
fechasse com 3,5% de aumento de demanda em comparação com 2018. Em 2019, os EUA mantiveram
o crescimento econômico com baixos índices de inflação e taxas de desemprego, fazendo com que o
PIB crescesse 2,3% em 2019. As últimas estimativas da Portland Cement Association (PCA) estima
(Fall forecast) um aumento de 2,4% no consumo de cimento em 2019, impulsionado pelo ambiente
econômico favorável e pelas obras públicas que continuam recebendo benefícios do orçamento federal1.
Na Espanha, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o crescimento econômico foi moderado, na casa dos 2,2%, impactado pela instabilidade política do país, e complementado pela incerteza
no cenário global, devido ao Brexit e à guerra comercial entre EUA e China. A demanda de cimento
na Espanha teve dois semestres bem distintos, o primeiro semestre do ano, acumulou crescimento de
aproximadamente 10% em comparação com 2019, no entanto uma desaceleração de obras públicas
e varejo no segundo semestre fez com que o crescimento acumulado do ano fechasse em 5,9% de
acordo com o Oficemen (Agrupación de fabricaciones de cemento de España). O cenário político e
econômico na Turquia impactou o ano de 2019 com uma recuperação do crescimento começando a
acontecer nos últimos meses do ano devido à estímulos do governo como aumento do salário mínimo,
cortes indiretos e temporários sobre impostos, redução das taxas de juros e expansão de crédito2.
Impactado pelo cenário econômico do país, a demanda de cimento caiu em aproximadamente 29% em
2019 em relação ao ano anterior de acordo com o último relatório da Turkish Cement Manufacturers’
Association (TCMA). No Marrocos, o PIB em 2019 teve crescimento de 2,4% apesar da performance
do setor agrícola ter sido abaixo das expectativas. O consumo de cimento no país, de acordo com a
L’Association Professionelle des Cimentiers (APC), apresentou um crescimento de quase 2,5% em 2019,
em comparação com o ano anterior. Na Tunísia, o crescimento foi alavancado pelas boas performances
na agricultura e no turismo no primeiro semestre do ano, parcialmente impactado negativamente pelas
quedas nas produção industrial e instabilidade política. Como resultado, o FMI reduziu a expectativa
de crescimento país para 2019 para 1,5%. Coronavírus (Covid-19): Para 2020, a instabilidade global
causada pelo Coronavírus (Covid-19) pode afetar a performance econômica dos países em que operamos e por consequência nossas operações. A Votorantim Cimentos está acompanhando de perto a
evolução dos fatos e tomando as ações necessárias de monitoramento e prevenção da disseminação
da doença de forma a proteger nossas operações, colaboradores, terceiros e comunidades onde
atuamos. Para isso, a Votorantim Cimentos tomou medidas tais como: a proibição de todas as viagens
internacionais e nacionais a trabalho, exceto viagens de carro extremamente necessárias, cancelamento
de reuniões, treinamentos e eventos, estímulo ao trabalho remoto (em home office) nos escritórios
corporativos e centros administrativos, reforço na higiene e limpeza nas operações da Companhia, a
intensificação da comunicação interna, entre outras medidas. Os futuros impactos do Coronavírus no
mercado financeiro, na economia global e em nossas operações estão sendo atualizados diariamente
e monitorados. A Votorantim Cimentos instalou uma Comissão Especial de Gestão de Crise específica
para monitorar a situação de modo a discutir e implementar medidas conforme forem necessárias. Até
o momento não sofremos qualquer impacto material com relação às medidas anunciadas com relação
ao COVID-19. No entanto, são imprevisíveis os desafios que o COVID-19 e seus impactos podem
ocasionar nas nossas operações e situação financeira, em função de não termos previsibilidade quanto
à extensão geográfica e temporal da pandemia. Ademais, diversos países têm adotado medidas para
enfrentar o COVID-19 para evitar sua propagação e também para tentar endereçar os seus impactos

econômicos, cujos efeitos podem afetar nossas operações e resultados financeiros. A Companhia tem
uma sólida posição de liquidez que, reforçada por linhas crédito rotativo disponíveis, e um prazo médio
de dívida de 8 anos, proporciona a Companhia condições para mitigar os impactos deste cenário. A
Votorantim Cimentos reforça seu compromisso com a saúde e segurança dos seus colaboradores e
permanecerá monitorando as ações das diversas autoridades governamentais, sejam no âmbito do
executivo, legislativo ou judiciário, em relação ao COVID-19. A área de Relações com Investidores está
disponível para responder eventuais dúvidas ou questionamentos.
2. Resultado: A receita líquida consolidada totalizou R$ 13,0 bilhões em 2019, um aumento de 3%
em relação a 2018, explicado principalmente pelos maiores volumes e preços no Brasil, sólidos
resultados nas operações da América do Norte e o impacto da depreciação do real frente ao dólar,
os quais ajudaram a mitigar o cenário desafiador na Turquia e na América Latina. A receita líquida da
VCBR teve aumento de 4%, de R$ 6,6 bilhões em 2018 para R$ 6,8 bilhões em 2019, principalmente
devido à maiores volumes e preços alinhado ao crescimento do mercado comparado com o ano
anterior. Na VCNA, a receita líquida alcançou R$ 3,8 bilhões, um aumento de 11% na comparação
anual, como resultado de maiores volumes em ambos os países (EUA e Canadá) e maiores preços
nos EUA. Na região da Europa, África e Ásia (VCEAA), as receitas líquidas caíram 8% quando
comparado à 2018, e chegaram à R$ 1,7 bilhões, impactado negativamente pela queda significativa
de volumes na Turquia, a qual foi parcialmente mitigada pelas sólidas performances de venda no
Marrocos, Tunísia e Espanha. A receita líquida da VCLatam caiu 6% quando comparado à 2018, de
R$ 704 milhões para R$ 658 milhões, com resultado de menores volumes no Uruguai devido à um
cenário local de mercado positivo não recorrente em 2018. Este impacto foi parcialmente mitigado
pelos maiores volumes de venda na Bolívia tanto no mercado interno quanto em exportações. O
CPV consolidado aumentou 5% em relação à 2018, atingindo R$10,7 bilhões, como resultado de
maiores custos variáveis no Brasil, tais como fretes, energia elétrica e manutenção combinados com
o fortalecimento do dólar frente ao real afetando os custos de nossas operações internacionais. Este
aumento foi parcialmente mitigado por quedas de volumes e pela reestruturação organizacional na
Turquia. As despesas com vendas e administrativas consolidadas totalizaram R$ 1,6 bilhões, 14%
superior frente à 2018, impulsionado pela depreciação do Real frente ao Dólar, serviços de consultorias
estratégicas, aumento de escopo relacionado à aquisição da United Materials, criação da Votorantim
Cimentos International (VCI) e inflação. O EBITDA ajustado consolidado atingiu R$ 2,7 bilhões em
2019, um aumento de 1% em relação à 2018, com margem EBITDA de 20%. A VCBR apresentou um
EBITDA ajustado de R$ 1,1 bilhão quando comparado à R$1,0 bilhão em 2018, suportado por uma
melhor dinâmica de mercado. O EBITDA ajustado na VCNA alcançou R$ 1,1 bilhão em 2019 contra
R$ 1,0 bilhão em 2018, um aumento de 7% principalmente devido à impacto positivo de variação
cambial. A VCEAA apresentou em 2019 um EBITDA ajustado de R$ 418 milhões contra R$ 461 em
2018, uma redução de 9% devido ao cenário desafiador na Turquia afetando grande parte do ano,
com significativas quedas de volume e redução de margens. Resultados melhores na Tunísia e no
Marrocos junto com um sólido cenário de mercado na Espanha ajudaram a mitigar parcialmente
a queda de EBITDA na região. O EBITDA ajustado da VCLatam teve queda de 23%, partindo de
R$154 milhões em 2018 contra R$ 118 milhões em 2019. Esta queda foi causada em grande parte
pelo Uruguai, altamente impactado em volumes devido à um cenário de mercado não recorrente em
2018 que ajudou a elevar os resultados daquele ano.
3. Liquidez e endividamento: Em dezembro de 2019, a dívida bruta fechou em R$ 10,9 bilhões, uma
redução de R$ 2,6 bilhões quando comparado ao fim de 2018 devido à redução da dívida bruta em
aproximadamente R$ 3 bilhões em janeiro/19 com o aporte de capital de R$ 2 bilhões da Votorantim
S.A. combinado com uso de caixa próprio. Estes valores foram totalmente usados para pagamento
de dívida através de uma tender offer para recompra dos bonds em dólar e euro com vencimentos
em 2021, 2022 e 2041. Esta redução foi parcialmente mitigada durante o ano devido ao impacto da
adoção do IFRS 16 e variação cambial. Alinhado à estratégia de gestão de passivos da Companhia,
no 3T19, a Votorantim Cimentos firmou um contrato de empréstimo nos termos da Lei nº 4.131/1962
no montante total de USD 75 milhões (R$ 304,5 milhões) com vencimento em setembro de 2024. Os
recursos foram usados visando o pré-pagamento de dívidas com custo mais elevado e a extensão
do nosso já confortável prazo médio de dívida. Também no 3T19, em substituição à Linha de Crédito
Rotativa contratada em 2015 no montante de USD 230 milhões e vencimento em 2020, a Votorantim
Cimentos, de modo a melhorar sua gestão financeira e reforçar sua posição de liquidez, contratou uma
nova Linha de Crédito Rotativa com provisões de sustentabilidade no montante de USD 290 milhões,

Balanço Patrimonial – Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo

Controladora
2018
Reapresentado

2019

320.796
459.871
186.697

562.549
1.525.272
2.711
358.964
447.197
180.183

2.252.160
778.911
494
675.346
1.667.730
292.004

50.196
2.537
37.835

79.325
9.434
9.238

67.263
50.750
9.010

2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Dividendos a receber
Contas a receber da alienação de
investimentos
Outros ativos

418.279
653.511

20
30.241
2.159.983

956
56.079
3.231.908

84.736
112.987
5.991.391

2.159.983

1.913
3.233.821

143
5.991.534

Ativos classificados como mantidos
para venda
Não circulante
Realizável a longo prazo
Instrumentos financeiros derivativos
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Contas a receber da alienação de
investimentos
Securitização de recebíveis
Benefícios de plano de pensão
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso sobre contratos de
arrendamento
Total do ativo

100.573
857.999

Consolidado
2018 Passivo e patrimônio líquido
Reapresentado
Circulante
2.361.890 Empréstimos e financiamentos
1.598.622 Instrumentos financeiros derivativos
3.940 Arrendamento mercantil
902.622 Risco sacado a pagar
1.603.875 Fornecedores e outras contas a pagar
233.057 Salários e encargos sociais
Imposto de renda e contribuição social
114.842 a recolher
37.842 Tributos a recolher
169 Partes relacionadas
Adiantamento de clientes
89.226 Dividendos a pagar
141.659 Uso do bem público – UBP
7.087.744 Outros passivos

185.201
1.264.016

120.965
700.196

641.998

627.047

642.325
16.698

627.373
38.598

151.407
42.981
105.599

182.953
63.024
465.278

380.645
24.312
182.937

426.370
26.594
564.383

7.824

10.552

36.506
1.944.887
7.211.751
4.863.592
724.186

37.026
2.006.518
3.589.209
4.812.595
678.263

67.924
140.292
40.426
178.396
3.123.172
1.006.862
12.877.133
6.457.744

135.502
71.734
24.938
162.842
2.899.495
911.593
12.609.750
6.222.882

537.431
11.086.585 24.002.342
14.320.406 29.993.876

Controladora
2018
Reapresentado
34.747
18.596
177.569
904.057
171.023

79.917
2.274
7.608
107.220

88.336
22.894
9.113

182.831
2.047.903

172.419
1.598.754

221.873 Passivos relacionados a ativos mantidos
7.309.617 para venda

98.854
521.784

104.677
14.849.093
17.009.076

2019
373.637
5.180
12.150
150.042
978.996
148.048

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Arrendamento mercantil
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Partes relacionadas
Provisões e depósitos judiciais
Uso do bem público – UBP
Plano de pensão
Outros passivos

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas controladores
Participação dos acionistas não controladores
22.643.720 Total do patrimônio líquido
29.953.337 Total do passivo e patrimônio líquido

2.047.903

1.598.754

1.983.352
23.908
94.822

2.040.098
43.857

2019
539.814
15.103
101.405
552.049
2.191.381
355.597
28.803
206.414
25.499
156.094
35.382
256.744
4.464.285
1.501
4.465.786
9.840.157
110.382
444.646

85.040
3.340.032
5.387.935

568.360
121.547
1.183.317
483.100
226.672
80.015
275.504
3.644.833 13.253.685
5.243.587 17.719.471

7.719.402
3.091.616
810.123

5.719.402
2.726.175
631.242

379.087
773.823

748.165
732.698

7.719.402
3.091.616
810.123

11.621.141

9.076.819 11.621.141

11.621.141
17.009.076

653.264
9.076.819 12.274.405
14.320.406 29.993.876

Consolidado
2018
Reapresentado

em agosto de 2019, com vencimento em 2024. É uma das primeiras emissões com provisões de sustentabilidade na indústria de cimento e alinhada aos compromissos e estratégias de sustentabilidade
da Companhia. Esta linha está disponível para a Companhia e pode ser usada a qualquer momento.
No 4T19, outra importante transação foi a emissão, através de uma companhia securitizadora, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no montante de R$ 527,8 milhões, com uma taxa de
remuneração de IPCA+3,8% por ano e vencimento em dezembro de 2029. Esta é a primeira transação
no mercado local, abrindo uma nova fonte de financiamento e diversificando nosso portfólio de dívida. A
Votorantim Cimentos apresentou um índice de dívida líquida/EBITDA Ajustado de 2,95x, uma redução
de 0,69x contra 2018, devido ao aumento de capital dos acionistas e geração de caixa positiva de
R$ 498 milhões durante o ano. A disciplina financeira, combinada com o processo de desalavancagem
agilizado, ajudou a Votorantim Cimentos a obter novamente o perfil de grau de investimento pela S&P,
alcançando o rating BBB- com Outlook positivo, e um upgrade pela Moody’s, alcançando o rating de
Ba1 com Outlook positivo.
4. Investimentos e desinvestimentos: Em 2019, o CAPEX da Votorantim Cimentos totalizou R$ 1,1
bilhões, 9% maior quando comparado à 2018. Projetos de expansão totalizaram 12% do CAPEX
total, com foco em 2019 em expansões de adjacências no Brasil com a conclusão de uma nova linha
de argamassas em Cuiabá e a expansão de nossa capacidade de produção de calcário agrícola em
Nobres, centro-norte do Brasil. Em complemento, anunciamos a expansão de nossa moagem em
Pecém, nordeste do Brasil. Por fim, nós terminamos nosso aumento de capacidade em San Luis, na
Argentina, que irá acrescentar 0,7 milhões de toneladas. Este investimento não é consolidado em
nossas demonstrações financeiras pela participação minoritária que possuímos na empresa. Projetos
de não-expansão totalizaram 88% do CAPEX total, um aumento de 27% ano contra ano, devido ao
plano de modernização de mais de R$ 2 bilhões aprovado para os próximos 5 anos. Este plano de
modernização tem como foco o aumento de competitividade de nossas operações e preparação da
empresa para a estimada retomada econômica brasileira. Uma das principais iniciativas deste plano é
o aumento de nossa taxa de substituição térmica que alcançou globalmente, em 2019, 22%. De forma
a continuar o aumento da composição de nossa matriz energética por combustíveis alternativos, a VC
apresentou sua nova unidade de negócios chamada Verdera, que tem o objetivo de fortalecer nossa
participação em prover serviços de gestão de resíduos para companhias, contribuindo para a busca
de uma crescente economia circular. Em março de 2019, a VCNA concluiu um acordo de compra de
ativos da United Materials LLC e afiliadas (United). A United é uma fornecedora de concreto, agregados e materiais de construção baseada em Búfalo, Nova Iorque, e fundada em 1998. A transação
busca fortalecer ainda mais a presença da VCNA na região dos Grandes Lagos nos EUA e Canadá.
Em agosto de 2019, a VC concluiu o acordo de compra de uma unidade de argamassa localizada em
Ananindeua/PA. Esta unidade, que abastece a região metropolitana de Belém/PA, busca fortalecer
mais a presença da VCBR na região Centro Norte do Brasil e está alinhada à nossa estratégia de
crescimento em negócios adjacentes.
5. Transações adicionais: Depois do fechamento das Demonstrações Financeiras, realizamos as
seguintes transações: Aditamento ao contrato de empréstimo nos termos da Lei nº 4.131/1962
pela VCNNE: Em 9 de março de 2020, a subsidiária VCNNE renegociou as condições contratuais do
empréstimo sob a Lei nº 4.131/1962, contratado em outubro de 2018, no valor total de USD 50 milhões.
A Companhia estendeu o prazo final de vencimento de 2023 para 2025. Esta renegociação reforça o já
confortável perfil de dívida da Companhia. O swap atrelado às novas condições, contratado em conjunto
com a mesma instituição financeira do empréstimo, visa tanto a troca de exposição à taxa flutuante
LIBOR para taxa flutuante CDI, como troca de moeda dólar para real (dívida em USD + swap para BRL
em % CDI). O swap atrelado as condições anteriores foi liquidado com um MtM positivo para a empresa.
Empréstimo nos termos da Lei nº 4.131/1962 pela VCSA: Em 16 de março de 2020, a Companhia
renegociou as condições contratuais do empréstimo sob a Lei nº 4.131/1962, com montante de USD
50 milhões, e vencimento final em março de 2025. A operação tem um contrato de swap que troca a
taxa flutuante LIBOR pela taxa flutuante CDI, e troca Dólares americanos por Reais, resultando em
um custo final de 110,8% do CDI por ano. Este swap foi contratado com a mesma instituição financeira
do empréstimo. A Companhia pretende utilizar os valores deste fundo para pré-pagar empréstimos de
maior custo e menor prazo, em linha com sua estratégia de gestão de passivos. No entanto, devido
à volatilidade do cenário e incertezas dos impactos da COVID-19, a Companhia está reforçando sua
posição de caixa durante esse período e monitorando a situação.

Demonstração do Resultado – Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Operações continuadas
3.496.057 Receita líquida dos produtos vendidos e dos
30.203 serviços prestados
Custo dos produtos vendidos e dos serviços
657.601 prestados
1.969.063 Lucro bruto
374.899 Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
56.239 Gerais e administrativas
261.912 Outras receitas operacionais, líquidas

Osvaldo Ayres Filho
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

Consolidado
2019
2018

(4.081.632) (3.780.027) (10.689.200) (10.223.995)
594.511
655.623 2.337.809 2.385.881

(408.695)
(450.431)
346.317
(512.809)
32.165 Lucro operacional antes das participações
19.546 societárias e do resultado financeiro
81.702
32.876 Resultado de participações societárias
231.610 Equivalência patrimonial
467.710
7.162.171 Realização de outros resultados abrangentes de
investidas
108.194
108.248
575.904
7.270.419 Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
337.680
10.048.628 Despesas financeiras
(368.825)
74.959 Resultado dos instrumentos financeiros derivativos
(71.237)
Variações cambiais, líquidas
(20.846)
615.989
(123.228)
176.992 Lucro antes do imposto de renda e da contri1.083.442 buição social
534.378
466.586 Imposto de renda e contribuição social
(55.542)
197.414 Lucro líquido (prejuízo) do exercício prove220.431 niente de operações continuadas
478.836
12.884.441 Operações descontinuadas
20.154.860 Prejuízo das operações descontinuadas
478.836
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
5.719.402 Atribuível a
2.726.175 Acionistas da Companhia
631.242 Participação de não controladores
Lucro líquido do exercício
9.076.819
Quantidade média ponderada de ações, em milhares
Resultado básico e diluído por lote de mil ações,
721.658
em reais
9.798.477
Das operações continuadas
29.953.337
Das operações descontinuadas

Diretoria
Marcelo Strufaldi Castelli
Diretor Presidente

Controladora
2019
2018

4.676.143 4.435.650 13.027.009 12.609.876

(361.607)
(443.982)
412.259
(393.330)

(713.713)
(914.011)
686.055
(941.669)

(612.685)
(809.873)
595.980
(826.578)

262.293

1.396.140

1.559.303

520.713

188.708

120.035

3.904
524.617

108.194
296.902

3.904
123.939

568.749
546.631
646.955
(869.698) (1.239.736) (1.250.257)
54.209
(133.777)
(380.517)

(76.549)
(42.172)
(811.826)

34.522
(318.549)
(887.329)

406.393
(451.972)

881.216
(295.009)

795.913
(727.617)

(45.579)

586.207

68.296

(45.579)

(36.967)
549.240

(57.896)
10.400

478.836
70.404
549.240
9.467.439

(45.579)
55.979
10.400
7.617.775

50,58
54,48
(3,90)

(5,98)
1,62
(7,60)

Contador
André Roberto Leitão
Diretor

Joarez Baida
CRC PR 048327/O-7 “S” SP

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sem ressalvas, estão sendo publicadas no Diário Oficial Estado de São Paulo em 27/03/2020.
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São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020
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ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
CNPJ: 06.167.730/0001-68
Relatório da Administração
De acordo com as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 acompanhadas das Notas Explicativas. A Diretoria está à disposição dos senhores quotistas para as informações que julgarem necessárias. São Paulo, 27 de março de 2020.
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa restrito
Contas a receber de clientes
Estoques
Transações com partes relacionadas
Créditos fiscais a compensar
Dividendos a receber
Outros ativos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Créditos fiscais a compensar
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso
Total do ativo

Em 31 de dezembro de 2017
Redução de capital
Obrigações com benefício de aposentadoria
Prêmio de opções de ações
Destinação para reserva de incentivos fiscais
Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2018
Redução de capital
Obrigações com benefício de aposentadoria
Prêmio de opções de ações
Destinação para reserva de incentivos fiscais
Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2019

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Nota
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
6 (a)
199.608
286.207
Fornecedores
6 (b)
1.874
1.773
Obrigações tributárias e trabalhistas
7
21.957
809
Arrendamentos a pagar
8
244.999
289.294
Transações com partes relacionadas
19
188.089
302.528
Provisão para contingências
9
61.113
55.014
Provisão para gastos ambientais
11
2.897
–
Outros passivos
10
64.535
52.466
785.072
988.091
Não circulante
Arrendamentos a pagar
1.109
1.091
Provisão para gastos ambientais
9
571.621
702.543
Outros passivos
23 (a)
480.972
500.326
10
75.078
45.949
1.128.780 1.249.909 Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
11
52.089
48.337
Reserva de capital
13 4.384.001 4.576.853
Reserva de lucros
14
225
119
Prejuízos acumulados
15
14.317
–
5.579.412 5.875.218
Total do patrimônio líquido

Nota

2019

2018

16
17
18
19 (a)
20
21

325.102
54.205
8.526
54.541
5.634
29.746
20.551
498.305

289.719
107.014
–
34.645
6.373
26.348
9.290
473.389

18
21

4.907
76.166
26.712
107.785

68.481
23.206
91.687

606.090

565.076

22

5.641.821
2.595
322.545
(208.567)
5.758.394

6.321.702
2.868
290.647
(316.984)
6.298.233

6.364.484

6.863.309

Prejuízos
acumulados
(757.054)
–
–
–
(145.493)
585.563
(316.984)
–
–
–
(31.920)
140.337
(208.567)

Total
6.498.906
(784.478)
230
(1.988)
–
585.563
6.298.233
(679.881)
(22)
(273)
–
140.337
5.758.394

6.364.484 6.863.309 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
Reserva de capital
Reserva de lucro
Capital Prêmio de opções
Outras Plano de Incentivos
Nota
social
de ações reservas
pensão
fiscais
7.106.180
4.433
423
(378)
145.302
22(a) (784.478)
–
–
–
–
22(b)
–
–
–
230
–
–
(1.988)
–
–
–
23(f)
–
–
–
–
145.493
–
–
–
–
–
6.321.702
2.445
423
(148)
290.795
22(a) (679.881)
–
–
–
–
22(b)
–
–
–
(22)
–
–
(273)
–
–
–
23(f)
–
–
–
–
31.920
–
–
–
–
–
5.641.821
2.172
423
(170)
322.715
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Informações gerais: 1.1 Contexto: As atividades da Alcoa World Alumina Brasil Ltda. (“AWA Brasil”
ou “Empresa”), com sede em São Paulo, concentram-se principalmente na exploração econômica das
atividades minerárias, como pesquisa, lavra, beneficiamento e comércio de minério de alumínio e
outros minerais, e também na produção e comercialização de alumina, direcionadas ao mercado externo e interno. A AWA Brasil foi constituída com o objetivo de coordenar as atividades relacionadas
com os projetos de expansão do Grupo Alcoa no Brasil e é controlada indiretamente pela Alcoa Corporation. A AWA Brasil possui investimento em uma mina de bauxita em Juruti, Estado do Pará, que
tem como objetivo o fornecimento deste minério em quantidades suficientes para o atendimento da
demanda da refinaria Alumar (Consórcio Alumar - Nota 12) localizada em São Luis no Maranhão. Tal
investimento foi uma iniciativa estratégica para permitir que o Grupo Alcoa equilibre mundialmente sua
oferta atual e projetada de bauxita. O investimento inicial contemplou, entre outros, a construção da
infraestrutura em porto e ferrovia. Futuras expansões na estrutura da mina permitirão o aumento
substancial de extração de minério em Juruti, podendo a operação atingir mais de duas vezes a atual
capacidade de mineração. Atendendo à prioridade estratégica relativa à redução de complexidade
definida por sua liderança, as participações societárias na companhia serão concentradas na sua
sócia Alcoa Alumínio S/A. A presente restruturação societária tem por finalidade reduzir custos administrativos e racionalizar o quadro societário do grupo no Brasil. A administração ressalta que as transações objeto da presente iniciativa não resultarão em quaisquer mudanças nas suas operações. Em
31 de dezembro de 2019, a AWA Brasil possuía prejuízos acumulados de R$ 208.567 (2018 R$ 316.984). 1.2 Aprovação das demonstrações financeiras: A emissão destas demonstrações
financeiras da Alcoa World Alumina Brasil Ltda. foi autorizada pela diretoria em 26 de março de 2020.
2 Base de preparação das demonstrações financeiras: As principais políticas contábeis aplicadas
na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos financeiros disponíveis para venda e passivos financeiros, inclusive instrumentos financeiros de
derivativos embutidos em contrato, mensurados ao valor justo (fair value). A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação dessas políticas. Aquelas
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. (a) Demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas
e estão sendo apresentadas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base
nos pronunciamentos técnicos e nas orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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. (b) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019 CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos
no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a
sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros
ou operacionais. CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC
06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de
Arrendamento Mercantil. Os ativos imobilizados (de leasing operacional) e os seus respectivos passivos de arrendamento mercantil, referentes aos direitos de uso relativos a arrendamentos foram mensurados na transição, ou seja, na adoção inicial, como se as novas regras sempre tivessem sido aplicadas. A Empresa reconheceu em seus livros de 2019, os ativos imobilizados de leasing operacional
(valor presente do direito de uso) e os respectivos passivos de arrendamento a pagar (dívida líquida a
valor presente) classificados conforme expectativa de realização. Os efeitos de adoção inicial desta
nova norma e a movimentação do período estão demonstrados nas notas 15 e 18. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: Essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do CPC 32, nos
casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os principais tratamentos fiscais adotados pelo Grupo nos períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e realizou a reclassificação para demonstrar a
correta apresentação destes saldos. Os efeitos estão demonstrados notas 17 e 20. As estimativas
críticas da administração estão divulgadas nas Notas 2.18. Não houvem outras alterações em vigor
para o exercício de 2019 que fossem relevantes para a Empresa. 2.1 Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a
empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em R$ (reais),
que é a moeda funcional da Empresa. (b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das
transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício,
referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com os saldos de contas a receber,
contas a pagar e de instrumentos financeiros derivativos estão reconhecidos como “Receitas financeiras” e “Despesas financeiras”, quando aplicável. Os demais ganhos e perdas cambiais representados
principalmente pelo caixa e equivalentes de caixa e empréstimos, quando aplicável, são demonstrados
como “Variações monetárias e cambiais, líquidas”. 2.2 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de
alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas são demonstradas no
balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante, quando aplicável. 2.3 Ativos e passivos financeiros: 2.3.1 Ativos financeiros: (a) Classificação: No reconhecimento inicial, um ativo
financeiro é classificado como mensurado por custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“FVOCI”) e valor justo por meio do resultado (“FVTPL”). Um ativo financeiro é
mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: • o ativo é mantido dentro
de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; e • os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas as condições a seguir: • o ativo é mantido dentro de um
modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como
pela venda de ativos financeiros; e • os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas
específicas, a fluxos de caixa que representam pagamentos de principal e de juros sobre o valor
principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao valor
justo por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2019 a Empresa possuía instrumentos financeiros
ativos classificados ao custo amortizado e mensurados ao valor justo por meio do resultado (Nota 5).
(b) Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas
na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos
dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado. Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos no resultado são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado
no período em que ocorrerem. (c) Impairment de ativos financeiros: A Empresa avalia na data do
balanço se há evidência objetiva de perda (impairment) em algum ativo financeiro ou o grupo de ativos
financeiros e reconhece contabilmente se a mesma for necessária. Os critérios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: • dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador; • uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos
de juros ou de principal; • probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e
• extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. (d) Desreconhecimento de ativos financeiros: Um ativo financeiro é baixado principalmente quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem; e a Empresa transferir os seus direitos de receber
fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Empresa
transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo; ou (b) a Empresa não
transferiu e não reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu
o controle sobre esse ativo. 2.3.2 Passivos financeiros: (a) Classificação: Um passivo financeiro é
classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja definido como mantido
para negociação ou designado como tal no momento do seu reconhecimento inicial. Os custos da
transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos,
são reconhecidas no resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2019, os passivos financeiros da
Empresa, que são inicialmente reconhecidos a valor justo, incluem contas a pagar a fornecedores e
outras contas a pagar. (b) Reconhecimento e mensuração: Após o reconhecimento inicial, contas a
pagar a fornecedores e outras contas a pagar são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. (c) Desreconhecimento de passivos financeiros: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. 2.4 Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são,
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método da taxa efetiva de juros, menos a provisão para devedores duvidosos. 2.5 Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O
custo é determinado pelo método do custo médio de avaliação dos estoques. O custo dos produtos
acabados e dos produtos em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de
obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal). O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para
efetuar a venda. 2.6 Investimentos: Coligadas são todas as entidades sobre os quais a Empresa tem
influência significativa, mas não o controle. Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo
método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O ágio
é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de uma investida.
O ágio de aquisições de coligadas é registrado como “Investimento”. Se a adquirente apurar deságio,
deverá registrar o montante como ganho no resultado do período, na data da aquisição. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment). O ágio é contabilizado pelo seu valor de custo
menos as perdas acumuladas por impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não
são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do ágio
relacionado com a entidade vendida. 2.7 Ativos intangíveis: As licenças de software adquiridas são
capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam
prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimável que é em
média de três anos. 2.8 Imobilizado: Terrenos e edificações compreendem, principalmente, minas,
fábricas e escritórios. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificáveis, quando aplicável. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Para a refinaria, a depreciação de
outros ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais
durante a vida útil estimada. Para Juruti, utiliza-se
Anos
o método de depreciação por unidade produzida:
Juruti Refinaria
Edificações e benfeitorias
2 a 50
5 a 50
Equipamentos e instalações
8 a 30
5 a 30
Veículos
4 a 25
5 a 25
Móveis e utensílios
4 a 10
4 a 10
Mina/Direito de uso
47
25 a 47
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável se o valor
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações
são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras despesas operacionais” na demonstração do resultado. 2.9 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são
testados anualmente para a verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização são
revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida
quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o
valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa
identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (“UGC”)). Os ativos não financeiros,
exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de
uma possível reversão do impairment na data do balanço. 2.10 Contas a pagar aos fornecedores:
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.11 Provisões:
As provisões para recuperação ambiental, custos de reestruturação e ações judiciais (trabalhista, civil
e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada
(constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor pode ser estimado com segurança. As
provisões para reestruturação compreendem multas por rescisão de contratos de arrendamento e
pagamentos por rescisão de vínculo empregatício. As provisões não incluem as perdas operacionais
futuras. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconheci-

da mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido
como despesa financeira. 2.12 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do período compreendem os impostos corrente e
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com
base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Empresa nas apurações de impostos
sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. São estabelecidas provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de
pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as
bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O
imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis
fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for
liquidado. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos
são apresentados pelo líquido no balanço quando há um direito legal e a intenção de compensá-los
quando da apuração dos tributos correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos
se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. A Empresa goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado auferido na comercialização de produtos produzidos na unidade do Maranhão e Juruti, condicionados à constituição de
reserva de lucros por montante equivalente. Esses incentivos foram concedidos pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)
e consistem na redução de 75% do imposto de renda sobre resultados apurados nas unidades mencionadas, até o ano-base de 2027 e 2026, respectivamente. Em 2018, a Empresa obteve a extensão
do prazo de usufruir do incentivo fiscal da unidade produtora de alumina no Maranhão, de 2022 para
2027, em decorrência de investimentos realizados em projetos de expansão na fábrica. 2.13 Benefícios a empregados: (a) Obrigações de aposentadoria: A Empresa patrocina um plano de pensão
de contribuição definida para seus funcionários, segundo o qual a Empresa faz contribuições fixas a
uma entidade separada e não tem obrigações legais nem construtivas de fazer contribuições se o
fundo não tiver ativos suficientes para pagar a todos os empregados os benefícios relacionados com
o serviço do empregado no período corrente e anterior. As contribuições são reconhecidas como
despesa de benefícios a empregados, quando devidas. As contribuições feitas antecipadamente são
reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos
pagamentos futuros estiver disponível. (b) Benefícios com base em ações: A controladora da Empresa, Alcoa Corporation, outorgou opções de compra de suas ações de emissão própria a parte dos
empregados, diretores e executivos da Empresa, as quais somente poderão ser exercidas após prazos
específicos de carência. O valor justo das opções concedidas é reconhecido como despesa, durante
o período no qual o direito é adquirido, período no qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. A contrapartida é registrada a crédito na “Reserva de capital prêmio de opção
de ações”. Na data do balanço, a Empresa revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos
direitos provavelmente serão adquiridos com base nas condições. Esta reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, em contrapartida à reserva de
capital, prospectivamente. (c) Benefícios de rescisão: Os benefícios de rescisão são exigíveis quando o emprego é rescindido pela Empresa antes da data normal de aposentadoria ou sempre que o
empregado aceitar a demissão voluntária em troca desses benefícios. A Empresa reconhece os benefícios de rescisão quando está, de forma demonstrável, comprometida com a rescisão dos atuais
empregados de acordo com um plano formal detalhado, o qual não pode ser suspenso ou cancelado,
ou o fornecimento de benefícios de rescisão como resultado de uma oferta feita para incentivar a demissão voluntária. Os benefícios que vencem em mais de 12 meses após a data do balanço são
descontados a seu valor presente. (d) Participação nos lucros: A Empresa reconhece um passivo e
uma despesa de participação nos resultados com base em uma fórmula que leva em conta o lucro
atribuível aos quotistas da Empresa após certos ajustes. A Empresa reconhece uma provisão quando
está contratualmente obrigada ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não formalizada (constructive obligation). 2.14 Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal das
atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Empresa reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado
com segurança, transfere o controle dos produtos, momento que é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma
das atividades da Empresa, conforme descrição a seguir. A Empresa baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações
de cada venda. (a) Venda de produtos: O reconhecimento da receita de vendas nos mercados interno e externo, que substancialmente refere-se à venda de alumina, se baseia nos princípios a seguir:
(i) Mercado interno: as vendas são feitas à vista ou a prazo, com prazo médio de recebimento de 30 dias.
(ii) Mercado externo: normalmente são vendas feitas a empresas ligadas localizadas no exterior, seguindo prazo médio de recebimento de 30 dias. A venda é reconhecida desde que a receita e os custos
possam ser mensurados de forma confiável, o recebimento da contraprestação seja provável e não
haja envolvimento contínuo da administração com os produtos. Substancialmente, essas características são atendidas quando o controle é transferido ao comprador. (b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método
da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um contas a receber, a Empresa reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa
futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à
medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar
o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber. 2.15 Arrendamentos: Até 31 de dezembro de 2018, os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e benefícios da
propriedade é retida pelo arrendador eram classificados como arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos do
arrendador) eram reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período
do arrendamento. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais a Empresa detinha todos os riscos e
benefícios da propriedade, eram classificados como arrendamentos financeiros. Estes eram capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor
presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. A partir de 1º de janeiro de 2019, a Empresa
aderiu à nova política contábil para arrendamentos. Na Nota 2 está descrita a nova política contábil
para o tratamento dos contratos de arrendamentos; as Notas 15 e 18 estão apresentando os impactos
da então contabilização do Direito de Uso e Passivos de arrendamento, respectivamente. 2.16 Distribuição de lucros e juros sobre capital próprio: A distribuição de lucros e juros sobre capital próprio
para os quotistas da Empresa é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final
do exercício, quando aplicável, e devidamente aprovada até essa data. 2.17 Consórcio: Conforme
Nota 12, a Empresa é membro do Consórcio Alumar (“Alumar”) do qual detém uma participação proporcional em determinados ativos e passivos, bem como na produção de alumina. A contabilização
das participações da Empresa no consórcio incorpora as contas de ativo, passivo e resultado, proporcionalmente à respectiva participação detida pela Empresa no empreendimento e os respectivos
custos de aquisição, conforme estipulado no contrato. 2.18 Estimativas e julgamentos contábeis
críticos: 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, a Empresa faz estimativas com relação ao
futuro. Tais estimativas podem divergir das premissas adotadas pela administração, sobretudo em
função de flutuações relativas a variáveis macroeconômicas não controláveis. 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 social, são: (a) provisões para contingências; (b) imposto de renda e contribuição social diferidos ativos; (c) impacto de impairment nos investimentos, no ativo imobilizado e nos tributos a recuperar; (d) provisão para gastos ambientais;
(e) revisão de vida útil do ativo imobilizado; e (f) ajuste a valor presente do PIS e Cofins e ICMS sobre
ativo imobilizado. 2.19 Normas que ainda não entraram em vigor: Não existem, até o momento,
outras normas CPC ou interpretações ICPC que ainda não entraram em vigor que podem ter impacto
significativo sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas. 3 Gestão de
risco financeiro: 3.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Empresa a expõem a diversos
riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de taxa de juros de valor justo e
valor presente e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela
tesouraria da Empresa, segundo as políticas aprovadas pela matriz. A tesouraria identifica, avalia e
protege a Empresa contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais
da Empresa. (a) Risco de mercado: A Empresa atua internacionalmente e está exposta ao risco
cambial decorrente de exposições de algumas moedas, principalmente com relação ao dólar dos
Estados Unidos. O risco cambial decorre de operações comerciais futuras e ativos e passivos reconhecidos. Considerando os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, reconhecidos em
31 de dezembro de 2019, uma eventual desvalorização do real em relação ao dólar, sendo mantidas
todas as outras variáveis constantes, resultaria no reconhecimento de um ganho de aproximadamente R$ 20.382 para cada 10 pontos percentuais (2018 - aumento de R$ 33.539), dado que na data da
presente demonstração financeira, existe uma exposição ativa superior aos passivos denominados
em dólar. Salientando que o preço de venda de parte das mercadorias e produtos comercializados pela
entidade é atrelado à cotação da alumina (API - alumina price index), a qual é denominada em dólares
dos Estados Unidos. Portanto, uma eventual valorização da moeda americana resultaria em um incremento das receitas da Companhia em moeda local, impactando positivamente seu resultado. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa
e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de
crédito a clientes. A área de Análise de Crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em
consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas de acordo com os limites predefinidos.
A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Considera-se baixo o risco da carteira de
recebíveis devido ao volume de vendas intercompany, que representa 99% das vendas totais. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais e compilada pela
tesouraria do Grupo. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez
do Grupo para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida do Grupo, cumprimento de
cláusulas e exigências regulatórias externas ou legais, se aplicável - por exemplo, restrições de moeda.
Para garantir liquidez imediata e manter as necessidades de investimento nos projetos de crescimento, o Grupo conta com o apoio imediato da matriz. Assim, além das linhas de crédito disponíveis, o
Grupo pode negociar a qualquer momento as condições de pagamento e recebimento com partes
relacionadas, bem como solicitar novos aportes de capital ou empréstimos à matriz, minimizando
qualquer risco momentâneo de liquidez. Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa apresentou capital
circulante líquido positivo de R$ 280.514. A tesouraria investe o excesso de caixa em contas-correntes
com incidência de juros e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos e/ou
liquidez adequados para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima
mencionadas. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa, por faixas
de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a
data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados
contratados.
Menos de um ano
Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores
325.102
Contas a pagar - partes relacionadas
54.541
4 Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas
a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam próximos de seus
valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o
desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Empresa para instrumentos financeiros similares. A Empresa aplica o CPC 48 para
instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação
das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: • Preços cotados (não ajustados) em
mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1). • Informações, além dos preços cotados,
incluídas no Nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja,
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2). • Inserções para os ativos ou
passivos que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (Nível 3).
5 Instrumentos financeiros por categoria:
2019
2018
Ativos
Ativos
mensumensuAtivos rados ao
Ativos rados ao
ao valor justo
ao valor justo
custo por meio
custo por meio
amordo reamordo reAtivos
tizado
sultado Total tizado
sultado Total
Caixa e equivalentes de caixa
201.482
– 201.482 287.980
– 287.980
Contas a receber de clientes e
demais contas a receber excluindo
pagamentos antecipados
– 210.046 210.046
– 303.337 303.337
201.482 210.046 411.528 287.980 303.337 591.317

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em
31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Nota
2019
2018
Receita líquida de vendas
24
2.308.067
2.784.972
Custo das vendas
25 (1.965.461) (1.785.680)
Lucro bruto
342.606
999.292
Despesas operacionais
Despesas administrativas
25
(143.451)
(126.413)
Despesas com vendas
26
(6.061)
(4.784)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
26
(23.018)
(315.558)
Resultado operacional
170.076
552.537
Resultado financeiro
27
Receitas financeiras
33.372
31.217
Despesas financeiras
(18.376)
(6.167)
Variações monetárias e cambiais líquidas
12.468
43.690
Receitas financeiras líquidas
27.464
68.740
Participação em sociedade coligada
11
6.649
733
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
204.189
622.010
Imposto de renda e contribuição social
23(d)
(63.852)
(36.447)
Lucro líquido do exercício
140.337
585.563
Quotas do capital social no final do exercício - milhares
22 564.182.059 632.170.220
Lucro líquido médio por quota do capital social no
fim do exercício - R$
0.00022
0.00082
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em
31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2019
2018
Lucro líquido do exercício
140.337 585.563
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Plano de pensão
(22)
230
Total do resultado abrangente do exercício
140.315 585.793
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Passivos
Fornecedores e outras obrigações, excluindo obrigações legais
6 Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito:
(a) Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e bancos
Depósito Interbancário Internacional
Certificados de depósitos bancários

2019
Passivos
mensurados
ao custo
amortizado
379.643
379.643

2018
Passivos
mensurados
ao custo
amortizado
324.364
324.364

2019
2018
182.207 161.942
– 116.399
17.401
7.866
199.608 286.207
Em 31 de dezembro de 2019, caixa e equivalentes de caixa incluíam substancialmente saldo de
conta bancária internacional provenientes de exportações, remunerado a taxa média anual de 2.20%
e certificados de depósitos bancários, denominados em reais, com alto índice de liquidez de mercado
e mensurados a valor justo. Os certificados de depósitos bancários foram remunerados em 2019 a
base média de 96,8% do CDI (97,5% em 2018).
(b) Caixa restrito:
2019 2018
Caixa restrito
1.874 1.773
1.874 1.773
O montante de caixa restrito refere-se a depósito para reinvestimento do IRPJ, em decorrência de
gastos realizados nas operações localizadas na região Norte. Nos termos da legislação vigente, tal
montante permanece depositado em conta específica no Banco da Amazônia sendo, desde a data da
efetivação do depósito até sua liberação, remunerado com base na Taxa Extramercado do Banco
Central, em torno de 94% da SELIC.
7 Contas a Receber:
2019 2018
Mercado interno
21.957
809
21.957
809
No encerramento das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019, havia baixo riscos de
créditos e a administração não identificou impactos materiais na realização de contas a receber que
justificasse o registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A exposição atual de risco de
crédito na data de apresentação do relatório é o valor contábil do contas a receber acima. O Grupo não
mantém nenhum título como garantia.
8 Estoques:
2019
2018
Produto acabado
43.683
11.564
Produtos em processo
59.036
81.855
Matérias-primas
66.934 118.953
Materiais de manutenção e consumo
71.391
61.270
Outros
4.171
16.049
Provisão para obsolescência
(216)
(397)
244.999 289.294
A Alcoa World Alumina Brasil Ltda. possui compromisso formalizado por contrato de take or pay para
adquirir aproximadamente 2.016 mil toneladas métricas (informação não auditada) anualmente de
bauxita da Mineração Rio do Norte S.A. (“MRN”), estando acordada entre as partes a permissão da
variação desta quantidade contratada de até 12% a mais ou a 8% menos por opção da Empresa. O
preço será calculado com base na cotação do alumínio na Bolsa de Valores de Londres (London Metal
Exchange (LME)).
9 Créditos fiscais a compensar:
2019
2018
Créditos de IRPJ e CSLL
38.285
105.310
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) (i)
711.324
791.057
Imposto sobre Produto Industrializado (IPI)
10.976
10.313
Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS)
382.560
322.960
Ajuste ao valor recuperável (Impairment) do ICMS (ii)
(363.965) (308.506)
Ajuste a valor presente
(146.446) (163.577)
632.734
757.557
Circulante
61.113
55.014
Não circulante
571.621
702.543
632.734
757.557
(i) Baixa dos pedidos de ressarcimento de anos anteriores analisado pela Receita Federal e devolvido
em moeda nos meses de julho e outubro de 2019, totalizando R$ 49 milhões e compensação de outros
impostos federais a recolher com crédito de PIS e COFINS no decorrer de 2019, totalizando R$ 34 milhões. (ii) A provisão se faz necessária ante a ausência de perspectiva de utilização dos créditos de
ICMS acumulados no estado do Maranhão. Diante desse cenário, a partir de dezembro de 2018 a
contrapartida da referida provisão tem sido reconhecida como custo da alumina vendida. Os créditos
de PIS, COFINS e ICMS referem-se substancialmente a aquisições de ativo imobilizado e matéria-prima/intermediária/embalagem, necessários às operações da Empresa. A administração da Empresa

possui planos operacionais que garantem a realização da totalidade dos créditos fiscais de longo
prazo, quando não provisionados. Quando não houver alteração na expectativa de utilização dos
créditos, os mesmos serão reduzidos ao valor recuperável.
10 Outros Ativos:
2019
2018
Adiantamento a fornecedores
1.385
152
Despesas antecipadas (i)
81.201 49.145
Contrato CCC (Petrobrás) (ii)
52.165 45.071
Outros ativos a receber
4.862
4.047
139.613 98.415
Circulante
64.535 52.466
Não circulante
75.078 45.949
139.613 98.415
(i) O aumento relevante refere-se basicamente ao aumento de áreas abertas que ainda não foram lavradas e os novos platôs que estão em processo de sondagem. (ii) A Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) é o encargo do setor elétrico brasileiro, cobrado nas “tarifas de distribuição” e nas “tarifas
de uso” dos sistemas elétricos de distribuição e transmissão - TUSD e TUST, que é pago por todas as
empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica e pelas concessionárias de transmissão
de energia elétrica para cobrir os custos anuais da geração termelétrica eventualmente produzida no
país, principalmente na região norte do Brasil (onde está localizada a planta de Juruti), em áreas que
ainda não estão integradas ao Sistema Interligado Nacional, chamadas de “sistemas isolados”, e cujo
montante anual é fixado pela ANEEL para cada empresa em função do seu mercado, e também da
maior ou menor necessidade do uso das usinas termelétricas. A energia elétrica gerada por usinas
termelétricas é, aproximadamente, de três a quatro vezes mais cara do que aquela gerada por usinas
hidrelétricas e os habitantes da região norte do Brasil não têm acesso a esta energia mais
barata. Assim, a CCC foi criada pelo artigo 13, inciso III da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, tendo
como objetivo subsidiar a energia elétrica gerada nos “sistemas isolados” para que o consumidor
possa ter uma tarifa de energia elétrica semelhante à dos consumidores servidos por geração
hidráulica.11 Investimentos:
2019
2018
Investimentos em sociedades coligadas:
Em 1° de janeiro
48.337 45.150
Participação nos lucros de coligada (i)
6.649
733
Dividendos revertidos (declarados) de coligada
(2.897)
2.454
Em 31 de dezembro
52.089 48.337
(i) Aumento no resultado da MRN no período. Segue a participação da Empresa nos resultados da
coligada, companhia de capital fechado, como também no total do seu ativo (incluindo ágio) e passivo:
Percentual de
particiNome
País Ativo Passivo Receita Lucro pação
2019
MRN - Mineração Rio do Norte S.A. (ii)
Brasil 134.571 (89.188) 66.180 6.649 4.62%
2018
MRN - Mineração Rio do Norte S.A. (ii)
Brasil 144.263 (102.632) 70.406 733 4.62%
(ii) Está reconhecido em 2019 o ágio no montante de R$ 6.706 (2018 - R$ 6.706) na MRN. 12 Consórcio: Alumar: A Empresa é membro do Consórcio Alumar, do qual detém uma participação proporcional em determinados ativos e passivos, bem como na produção de alumina. Em 2019 e 2018, as
participações no Consórcio Alumar são de 39,96% na refinaria em atividade e 54% no projeto de expansão (concluído em 2012). O valor líquido dos ativos e passivos do Consórcio Alumar, consolidado
proporcionalmente à participação da Empresa, estão apresentados abaixo:
2019
2018
Ativo
Circulante
Contas a Receber
47
134
Estoques
30.874
37.084
Outros créditos
3.626
2.307
34.547
39.525
Não circulante
Imobilizado (*)
1.666.019
1.765.850
Outros créditos LP
495
12.765
1.666.514
1.778.615
Passivo
Circulante
Fornecedores
(84.535)
(74.450)
Outros passivos
(19.647)
(12.382)
(104.182)
(86.832)
(*) A depreciação do ativo imobilizado do consórcio é registrada diretamente na Empresa. A depreciação acumulada em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 1.724.217 (2018 - R$ 1.490.616).

13 Imobilizado:
Saldos em 31 de dezembro 2017
Aquisição
Alienação
Depreciação

A Diretoria

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
31 de dezembro - Em milhares de reais
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
204.189
622.010
Ajustes
Depreciação e amortização
420.354
345.437
Ajuste a valor presente
(17.191)
(17.171)
Provisões
24.122
303.262
Alienação de ativos
(188)
22.220
Prêmio de opções de ações
(273)
(1.988)
Obrigações com benefício de aposentadoria
(22)
230
Equivalência patrimonial
(6.649)
(733)
624.342 1.273.267
Variações no capital circulante
No contas a receber
(21.260)
(552)
Nos estoques
44.476
(55.242)
Em transações com partes relacionadas (ativo e passivo)
135.615
(16.571)
Em outros ativos operacionais
(382) (231.591)
Em fornecedores
34.824
(59.584)
Em outras contas a pagar e demais provisões
2.849
123.054
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
–
(62.323)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
820.464
970.458
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(221.468) (196.945)
Recebimento por venda de ativos
3.134
–
Movimentação caixa restrito
(101)
6.413
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(218.435) (190.532)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de arrendamentos
(8.747)
–
Redução de capital
(679.881) (784.478)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(688.628) (784.478)
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(86.599)
(4.552)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 6)
286.207
290.759
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (Nota 6)
199.608
286.207
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Terrenos/ Edificações e Equipamentos e
Móveis e Desmobilização
Minas/DU benfeitorias
instalações Veículos utensílios
de ativos
64.778
3.630.977
608.032 321.845
11.596
13.916
–
3.607
530
–
–
20.357
(4.391)
(5.557)
(4.063) (4.099)
(4.110)
–
(597)
(218.7

Obras em
Total em andamento Imobilizaoperação
(i)
do total
4.651.144
96.511 4.747.655
24.494
172.271
196.765
(22.220)
–
(22.220)
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Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma - ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.
(i) O impacto de 2019 de R$ 55.459 refere-se à redução ao valor recuperável (impairment) dos créditos (i) Plano de aposentadoria e pensões: A Empresa e outras empresas ligadas (“Patrocinadoras”) mane expansão da refinaria já foram concluídos. (b) Prêmio de opções de ações: A opção de recebimen- (d) Reconciliação do benefício de imposto de renda e da contribuição social:
2019
2018 tributários de ICMS da unidade federativa do Maranhão (São Luís), conforme demonstrado na nota 9. têm um Plano de Seguridade Social (“Plano”) que cobre substancialmente todos os seus funcionários.
to de prêmios baseados em ações é disponibilizada a alguns empregados da Empresa pela emissão
204.189
622.010
de ações da Controladora final da AWA Brasil, a Alcoa Corporation. Em 1º de janeiro de 2008, basea- Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
2019
2018 O plano é de contribuição definida, denominado Alcoa Previ. Esse Plano é constituído pelas contribui34
34 26 Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas:
da nas normas descritas no CPC 10, a Empresa passou a reconhecer o resultado de compensação Alíquota nominal do imposto de renda e da contribuição social - %
11.341
8.245 ções mensais dos funcionários (“participantes”) e das Patrocinadoras. Todos os funcionários são ele(69.424) (211.483) Gastos de serviços com P&D
(valor líquido de perdas estimadas) da participação concedida aos funcionários, proporcionalmente, Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação
6.061
4.785 gíveis ao Plano. As Patrocinadoras contribuem com 1% do salário aplicável do participante (“contribui2.261
249 Gastos com vendas
com base no período determinado de permanência do empregado na Empresa e no valor justo do Participações em sociedades controladas e coligadas
– 301.314 ção geral”) e com 50% da contribuição básica do funcionário. (ii) Alteração do percentual e
Ajuste conforme perspectiva de realização (*)
(27.290)
21.246 Impairment ICMS (i)
instrumento patrimonial outorgado apurado na data da mensuração. A determinação do valor justo da Lucro da Exploração (redução de 75% do IRPJ)
7.461
– transferência de colaboradores entre empresas do Grupo Alcoa. (iii) Demais benefícios: A Companhia
31.920
145.493 Provisão de gastos com reestruturação (ii)
ação requer julgamento, que inclui estimativas para a taxa de juros livre de riscos, volatilidade esperada, Reintegra
(43)
189 oferece aos seus funcionários assistência médica, odontológica, farmacêutica, refeição, transporte e
645
4.920 Resultado na venda/baixa de imobilizado e intangível
–
1 seguro de vida. (iv) Prêmio de opção de ações. A opção de recebimento de prêmios baseados em
prazo de vida da opção, dividendos e perdas esperadas. Caso algumas dessas premissas variem Depósito para reinvestimento (aprovado)
–
3.607 Gastos de serviços com operações de exportação
4.259
5.808
significativamente das informações atuais, o pagamento baseado em ações pode ser impactado. Outros
(1.964)
(479) Outras
29.079 320.342 ações é disponibilizada a alguns empregados da Companhia pela emissão de ações da Controladora
23 Imposto de renda e contribuição social diferidos: (a) Composição dos tributos diferidos
Despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (63.852)
(36.447)
final, a Alcoa Corporation. Em 2019 e 2018, o número definitivo de opções concedidas se baseia no
31.27%
5.85% (i) O impacto de 2019 de R$ 301.314 refere-se à redução ao valor recuperável (impairment) dos
2019
2018 Alíquota efetiva
fluxo de caixa da Alcoa contra um alvo pré-estabelecido. As opções de ações caracterizam-se conforProvisões temporariamente não dedutíveis
144.718 109.469 (*) Em função de mudanças nas premissas macroeconômicas utilizadas no Plano de Negócios da
Outras diferenças temporárias
1.235 (4.470) Empresa, bem como da obtenção da extensão do prazo do benefício de redução de 75% do imposto créditos tributários de ICMS da unidade federativa do Maranhão (São Luís), conforme demons- me segue:
Condições Prazo do
MetodoloPrejuízos fiscais e base negativa de CSLL
335.019 395.327 de renda relativamente às operações da unidade produtora de alumina no Maranhão, a Empresa trado na nota 9. (ii) Gastos relativos à restruturação ocorrida no segundo semestre de 2019.
específicas contrato Opção de
gia de
Não circulante
480.972 500.326 ajustou o valor do imposto de renda diferido sobre os prejuízos fiscais, de modo a refletir a projeção de 27 Resultado financeiro
2019
2018 Data da opção
de aquisição
- anos
recarga liquidação
(b) Período estimado de realização: Os valores dos ativos diferidos apresentam as seguintes expec- consumo dos prejuízos dentro do período estendido do benefício de redução do imposto de renda. Em Receitas financeiras
2004 a 2009
Três anos (1/3 ao ano)
Seis
Não há Patrimônio
2018, o ajuste registrado foi positivo em virtude do aumento da geração projetada de lucro tributável
tativas de realização:
5.870
6.043 2010 em diante
Três anos (1/3 ao ano)
Dez
Não há Patrimônio
em períodos futuros relativo as operações da mina de Juruti. (e) Revisão das autoridades fiscais: As Juros sobre aplicações financeiras
Ano
2019 declarações de imposto de renda das pessoas jurídicas estão sujeitas à revisão por um período de Juros recebidos
4
4.310 Adicionalmente às opções de pagamento com base em ações descritas acima, a Alcoa Corporation,
2020
68.923 cinco exercícios. Outros impostos, contribuições e encargos de natureza fiscal e previdenciária estão,
25.795 18.961 também disponibiliza prêmios com base em unidades de ações restritas que têm prazo de validade de
2021
67.295 também, sujeitos à revisão por diferentes períodos prescricionais. (f) Incentivos fiscais - subvenção Ajuste a valor presente
1.703
1.903 três anos da data de emissão. Os participantes do plano de compensação com base em ações da
2022
103.271 para investimentos: A Empresa goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado Outras receitas financeiras
33.372 31.217 Empresa têm a opção de receber sua gratificação em ações regulares, ações restritas ou a combina2023
138.625 auferido na comercialização de alumina produzida na unidade localizada em São Luis do Maranhão,
Após 2024
102.859 bem como em relação à bauxita produzida em Juruti no estado do Pará. Esses incentivos foram con- Despesas financeiras
ção de ambos, sendo que a opção deve ser definida antes da emissão e é irrevogável. 29 Seguros
480.972 cedidos pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) e Superintendência de Desenvolvi- Juros
(1.128)
(394) (não auditados): As coberturas de seguros, em 31 de dezembro de 2019, foram contratadas pelos
A estimativa de realização dos impostos diferidos ativos encontra-se respaldada pelo plano de negó- mento da Amazônia (SUDAM) e consistem na redução de 75% do imposto de renda sobre resultados Ajuste a valor presente
(17.248) (5.773) montantes a seguir indicados, consoante apólices de seguros:
cios da Empresa, o qual pode conter informações sobre eventos futuros sujeitos a incertezas e fatores apurados nas unidades mencionadas, até o ano-base de 2027 e 2026, respectivamente. Em 2018, a
(18.376) (6.167) Ramos
Limite máximo de indenização (“LMI”)
Empresa
obteve
a
extensão
do
prazo
de
usufruirão
do
incentivo
fiscal
da
unidade
produtora
de
alumique fogem do seu controle, tais como precificação futura da alumina e bauxita, flutuações de moeda e
Variações monetárias e cambiais líquidas
Riscos operacionais (*)
3.040.875
condições de mercado. Mencionados fatores poderão diferir das premissas adotadas pela administra- na no Maranhão, de 2022 para 2027, em decorrência de investimentos realizados em projetos de ex- Caixa e equivalentes de caixa
1.671.780
4.510 14.157 Responsabilidade civil (**)
pansão na fábrica. Em 2019 a Empresa apresentou lucro fiscal e o referido incentivo totalizou
ção na elaboração do seu plano de negócios, podendo resultar em diferenças materiais quando com- R$ 31.920 (R$ 145.493 em 2018), conforme demonstrado no item ‘d’ da presente nota.
239.568
Saldos de contas a pagar e receber terceiros
8.378 29.132 Riscos de engenharia
parados aos montantes aqui apresentados. Outra consideração, é a limitação sobre a compensação 24 Receitas:
41.279
2019
2018 Outros
(420)
401 D&O (***)
Seguro residencial
15.670
dos prejuízos fiscais até o máximo de 30% do lucro tributável de exercícios subsequentes, que amplia Receita bruta de vendas
12.468 43.690
consideravelmente o total dos resultados tributáveis necessários para extinguir os prejuízos acumulaMercado interno
381.784
275.142
*A apólice de Riscos Operacionais é contratada globalmente consolidando todas as localidades da
27.464
68.740
dos. Ainda sobre esse tópico, cabe ressaltar que embora a legislação vigente tenha determinado que Mercado externo
2.025.349 2.591.320
Alcoa no mundo e, portanto, possui um único LMI. **A apólice de Responsabilidade Civil Geral é
(99.066)
(81.490) 28 Despesa de benefícios a empregados:
2019
2018 contratada alinhada ao programa de seguros global da Alcoa, compartilhando um LMI entre as localios prejuízos fiscais só possam ser compensados até o limite de 30% do lucro tributável, está o fez de Impostos e deduções sobre vendas
2.308.067 2.784.972 Remunerações
modo a assegurar sua utilização a qualquer tempo, permitindo assim que o saldo passível de compen- Receita líquida das vendas
80.170
72.012 dades da Alcoa no mundo. ***A apólice de D&O é contratada de forma consolidada e possui um único
2019
2018 Custos previdenciários
sação possa ser conservado pelo contribuinte por prazo indeterminado. Por fim, não há uma correlação 25 Custos e despesas por natureza:
21.826
19.898 LMI comum a todas as localidades. Todos os valores em riscos referentes a Transportes e Responsa788.671
791.454
integral entre o lucro líquido da Empresa e as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição Matérias-primas e materiais de consumo (i)
4.209
3.789 bilidade Civil Facultativa de Veículos estão segurados em suas respectivas apólices. 30 Eventos
83.823
91.221 Custos do plano de pensão (Alcoa Previ) (i)
social sobre o lucro. Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como Custo de energia elétrica e combustíveis
14.845
8.384 subsequentes: Atendendo à prioridade estratégica relativa à redução de complexidade definida por
Outros custos de produção
359.449
308.678 Participação nos Resultados (PPR) (ii)
único indicativo de resultados futuros da Empresa. A administração da Empresa possui planos opera- Despesa de benefícios a empregados (Nota 28)
15.841
15.188 sua liderança, as participações societárias na Investida Alcoa World Alumina do Brasil Ltda. serão
136.618
119.054 Outros benefícios (assistência médica, odontológica, etc.) (iii)
cionais que garantem a realização da totalidade dos ativos fiscais diferidos de longo prazo, descritos Despesas de depreciação e amortização (Nota 13,14)
412.998
345.437 Opções de ações (iv)
(273)
(216) concentradas na pessoa jurídica Alcoa Alumínio S.A, coligada da Companhia. A presente restruturana Nota 1. Em 2019, houve uma redução no saldo dos tributos diferidos de R$ 19.354 (em 2018 um Despesas de frete
7.085
12.577
136.618 119.055 ção societária tem por finalidade reduzir custos administrativos e racionalizar o quadro societário do
aumento de R$ 33.234).
Despesas gerais e administrativas
143.451
126.413
Plano de pensão grupo no Brasil. A administração ressalta que as transações objeto da presente iniciativa não resultarão
(c) Movimentação líquida do imposto de renda diferido:
Outras despesas
176.817
117.259
(22) em quaisquer mudanças nas suas operações.
2019
2018 Custo total das vendas, custos de distribuição e despesas administrativas 2.108.912 1.912.093 Mudança do teto do Passivo Oneroso
Em 1° de janeiro
500.326 467.092 Custo das vendas
1.965.461 1.785.680
Diretoria
Contador
Aumento (redução) registrada no exercício
(19.354)
33.234 Despesas gerais e administrativas
143.451
126.413
Diretor-Presidente: Otávio Augusto Rezende Carvalheira
Diretor Financeiro: Jorge Eduardo Mattos de Carvalho
Celso Ricardo Baccini - CRC nº 1SP 232884/O-3
Em 31 de dezembro
480.972 500.326
2.108.912 1.912.093

Aos Administradores e Quotistas - Alcoa World Alumina Brasil Ltda. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Alcoa World Alumina Brasil Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Alcoa World
Alumina Brasil Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção
a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julinternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan- gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificaceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemendas demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a te se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsinenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover- ficação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunsdas demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi- tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
nanceiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to- Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se- uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levaninternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor- tar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmen- mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
te ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Empresa a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de março de 2020
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Mairkon Strangueti Nogueira
Contador CRC 1SP255830/O-3

Engibras Engenharia S.A.

PLAJO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

CNPJ/MF nº 26.381.989/0001-14
Demonstrações Financeiras
Demonstração do resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Em milhares de reais
Nota Explicativa
2019
2018
Ativo
Nota Explicativa
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Nota Explicativa
2019
2018
Circulante
Circulante
13
53.815
9.042
Fornecedores e outras contas a pagar
11 11.589
3.060 Receita operacional líquida
Caixa e equivalentes de caixa
7
7.141
2.832
(47.501) (7.271)
Provisões e encargos trabalhistas
1.466
199 Custo dos serviços prestados
Contas a receber e outros recebíveis
8 107.435 100.226
Lucro/Prejuízo
bruto
6.314
1.771
Obrigações fiscais
1.390
388
Estoques
246
20
14.445
3.647 Despesas operacionais
Impostos e contribuições a recuperar
3 Total do passivo circulante
Administrativas e gerais
14
(6.281) (2.460)
Despesas antecipadas
152
67 Patrimônio líquido
Capital subscrito
12 134.727 134.727 Resultado antes das receitas (despesas)
Total do ativo circulante
114.973 103.149
33
(689)
Prejuizo Acumulado
(2.042)
(1.999) financeiras líquidas
Não circulante
Receitas financeiras
15
(76)
7
Total do patrimônio líquido
132.685 132.728
Realizável a longo prazo
Resultado financeiro líquido
(76)
7
Contas a receber e outros recebíveis
8
915
915
Resultado do exercício
(43)
(682)
Total do realizável a longo prazo
915
915
Permanente
Demonstração dos resultados abrangentes em 31 de dezembro
Imobilizado
9
6.387
7.609
de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Intangível
10
24.855
24.702
Nota Explicativa 2019
2018
Total do ativo não circulante
31.242
32.311
Parcela dos Outros Resultados Abragentes
Total do ativo
147.130 136.375 Total do passivo e patrimônio líquido
147.130 136.375
de Empresas Investidas Reconhecidas
Demonstração da mutação do patrimônio líquido em 31 de
temporárias quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas por Meio do Método de Equivalência Patrominial
(43)
(682)
dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do ba- Prejuízo do Período
Capital
Prejuízo
lanço. A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tribu- Outros Resultados Abragentes
(43)
(682)
Social Acumulado
Total tárias que seguiriam a maneira sob a qual a Companhia espera recuperar Prejuízo do Período
Em 01 de Janeiro de 2018
134.727
(1.317) 133.410 ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido Demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Resultado do exercício
(682)
(682) ativo e passivo são compensados somente se alguns critérios forem
Em milhares de reais
Em 31 de dezembro de 2018
134.727
(1.999) 132.728 atendidos. b) Imobilizado: Demonstrado ao custo e combinado com os Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Resultado do exercício
(43)
(43) seguintes aspectos: • Imobilizado: depreciação de bens do imobilizado, Resultado do exercício
(43)
(682)
Em 31 de dezembro de 2019
134.727
(2.042) 132.685 calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 09, Depreciação
1.222
1.100
que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. c) Capital Amortização
Notas explicativas da administração à demonstração contábil
(153)
153
social: Ações ordinárias: Custos adicionais diretamente atribuíveis à
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
1.026
571
emissão de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líqui- Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
do,
deduzidos
de
quaisquer
efeitos
tributários.
d)
Novas
normas
e
interContas a receber e outros recebíveis
(7.208) (17.433)
1 Contexto Operacional: A Engibras é uma sociedade anônima,
(226)
(20)
constituída no dia 26 de julho de 2016, com sede localizada na Rua Gomes pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas, alterações Estoques
(82)
(70)
de Carvalho, nº 1510, 1º andar, sala 3, Vila Olímpia, CEP 04547-005, São de normas e interpretações foram efetivas para exercícios iniciados após Despesas antecipadas
Paulo. A Companhia tem por objeto social; (a) execução de obras e servi- 1º de janeiro de 2014 e não foram adotadas na preparação destas de- Aumento (Diminuição) em passivos operacionais
8.529
2.867
ços de engenharia civil, por conta própria ou de terceiros; (b) exploração da monstrações financeiras. Aquelas que podem ser relevantes para a Com- Fornecedores e outras contas a pagar
1.267
186
indústria da construção civil e construção pesada, incluindo, mas não se panhia estão mencionadas abaixo. A Companhia não planeja adotar esta Provisões e encargos trabalhistas
1.003
381
limitando, a obra de Barragens, Hidrelétricas, Usinas Nucleares, Obras norma de forma antecipada. IFRS 9 Financial Instruments (Instrumen- Obrigações fiscais
4.308 (13.518)
Portuárias, Aeroportuárias, Rodovias e Edificações; (c) execução de estra- tos Financeiros): A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as ori- Caixa líquido das atividades operacionais
4.308 (13.518)
das vicinais; (d) abastecimento de água, saneamento, drenagem e irriga- entações existentes na IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
(Instrumentos
Financeiros:
Reconhecimento
e Caixa e equivalentes de caixa no início do período
2.832 16.350
ção; (e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de materiais Measurement
7.141
2.832
para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) pesquisa, lavra, Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
beneficiamento e comercialização de substâncias minerais, em todo o ter- mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo modelo de Variação das contas caixa/bancos e equivalentes
4.308 (13.518)
ritório nacional; (h) serviço de dragagem, transporte e navegação lacustre, perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor recuperável de caixa
fluvial e marítima; (i) varrição, coleta, remoção e incineração de resíduos de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de hedge. (a) Refere-se a transferência de contas a receber oriundas de partes relacisólidos; (j) serviços de elaboração de projetos para obras de construção A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e onadas com a Galvão Participações S.A em recuperação judicial.
civil e construção pesada, projeto, construção, execução, implantação e não reconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é 9. Imobilizado
2019
2018
%
operação de aterros sanitários; (k) execução de obras e serviços de enge- efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018, com
DepreTaxas
nharia elétrica, por conta própria ou de terceiros; (l) manutenção e monta- adoção antecipada permitida.
ciação
anuais de
2019
2018
gem industrial de plantas diversas, exceto óleo & gás; (m) prestação de 7 Caixas e Quivalentes de Caixa
acumudepre17
5
serviços de operação, implantação, manutenção, assistência técnica e to- Caixa
Custo
lada Líquido Líquido
ciação
7.124
2.827
dos e quaisquer outros serviços complementares, auxiliares, conexos e/ou Bancos conta corrente
Eqto
de
Campo
6.554
2.283
4.271
4.970
20
7.141
2.832
correlatos relacionados à distribuição de gás natural e de combustíveis em
871
283
588
675
10
2019
2018 Moveis e Utensilios
geral; (n) armazenamento de materiais de construção civil e de materiais 8 Contas a Receber e Outros Recebiveis
245
131
207
20
14.202
5.070 Computadores e Periféricos 376
de rede de gás de propriedade de terceiros; (o) importação e exportação de Clientes Publico / Misto
Equipamentos de Instalação 715
232
483
554
10
materiais para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qual- Galvão Participações S.A - Em recuperação judicial (a) 94.148 96.071 Máquinas
74
24
50
57
10
108.350 101.141
quer das atividades relacionadas no presente objeto, bem como de suas
Equipamentos
Especiais
1.280
416
864
1.146
10
107.435 100.226
peças e partes; (p) importação e exportação de serviços de engenharia ci- Circulante
9.870
3.483
6.387
7.609
915
915
vil em geral, em especial a execução de projetos e a construção e implan- Não circulante
Equipamentos Equipamentos Computadores
Moveis e Equipamentos
tação de todo tipo de obra, por conta própria ou de terceiros;
de campo
especiais
e Periféricos Utensilios
de Instalação Máquinas
Total
(q) participação em outras sociedades, comerciais, civis e concessionárias
de serviços públicos, como sócia, acionistas ou cotista, bem como em con- Custo
6.554
1.280
376
871
715
74
9.870
sórcios que tenham por objeto quaisquer das atividades nos itens (a) a (p) Saldo em 1º de janeiro de 2018
acima. 2 Base de Preparação: a) Declaração de conformidade (com Adições
relação às normas do CPC): As demonstrações financeiras foram prepa- Baixas
6.554
1.280
376
871
715
74
9.870
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) Saldo em 31 de dezembro de 2018
que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- Adições
tos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras da Com- Baixas
6.554
1.280
376
871
715
74
9.870
panhia foi autorizada pela Administração em 05 de fevereiro de 2020. 3 Saldo em 31 de dezembro de 2019
Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: Estas informações anuais Depreciação
(761)
(65)
(81)
(94)
(77)
(9) (1.087)
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas Saldo em 1º de janeiro de 2018
(823)
(69)
(88)
(102)
(84)
(8) (1.174)
as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas Adições
Baixas
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso
(1.584)
(134)
(169)
(196)
(161)
(17) (2.261)
de Estimativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstrações fi- Saldo em 31 de dezembro de 2018
(699)
(282)
(76)
(87)
(71)
(7) (1.222)
nanceiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas Adições
que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores Baixas
(2.283)
(416)
(245)
(283)
(232)
(24) (3.483)
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais Saldo em 31 de dezembro de 2019
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisa- Imobilizado líquido
4.970
1.146
207
675
554
57
7.609
das de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas Em 31 de dezembro de 2018
4.271
864
131
588
483
50
6.387
prospectivamente. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e Em 31 de dezembro de 2019
2019
2018
divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores 10 Intangível: Refere-se a intangível registrado pelo Valor de Mercado de 13 Receitas Operacionais
47.426
5.980
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Compa- Acervo Técnico, para fins de transferência de “Know How” conforme Laudo Receita de obras públicas
Receita de obras públicas - Consórcios
4.982
493
nhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração dos
de Avaliação emitido por empresa especializada em 22 de dezembro de
Direitos a faturar
5.492
3.215
valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsa2016.
Receita bruta de vendas
57.900
9.688
bilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor jusMarcas
e
Patentes
Receita bruta de vendas
57.900
9.688
to. A Companhia revisa regularmente dados não observáveis significativos
menos:
e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações Custo
24.855 ISS sobre vendas
(1.984)
(292)
de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores Saldo em 1º de janeiro de 2018
PIS sobre vendas
(374)
(63)
justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de tercei- Adições
COFINS sobre vendas
(1.727)
(291)
ros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos Baixas
53.815
9.042
do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avalia- Saldo em 31 de dezembro de 2018
24.855 Receita líquida
14 Despesas Administrativas
2019
2018
ções devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um Adições
Despesas Administrativas
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto Baixas
Serviços de terceiros
(4.031)
(969)
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
Saldo em 31 de dezembro de 2019
24.855
Despesas com pessoal
(1.181)
(238)
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de
Depreciação
Depreciação
(1.069)
(1.253)
avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em
(74)
(6.281)
(2.460)
mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto Saldo em 1º de janeiro de 2018
(79) 15 Resultado Financeiro
2019
2018
os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo Adições
Despesas financeiras
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Baixas
(153) Juros pagos e incorridos
(70)
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados Saldo em 31 de dezembro de 2018
Despesas bancárias
(19)
observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia reconhe- Adições
(25)
ce as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do Baixas
153 Despesas financeiras - Consórcios
(114)
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 5 Saldo em 31 de dezembro de 2019
Receitas Financeiras
Base de Mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia fo- Intangível líquido
Juros e descontos recebidos
37
ram preparadas com base no custo histórico. 6 Principais Políticas
Em 31 de dezembro de 2018
24.702
Receitas aplicações financeiras
1
Contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo em detalhes têm sido
Em 31 de dezembro de 2019
24.855
38
7
aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nes2019
2018 Resultado Financeiro
(76)
7
tas informações anuais. a) Imposto de renda e contribuição social - (i) 11 Fornecedores e Subempreiteiros
6.172
1.274 16 Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações envolImposto diferido: O imposto diferido é reconhecido com relação às dife- Fornecedores nacionais
1.790
860 vendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especulação.
renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para Direitos subempreiteiros
25
55 Em 31 de dezembro 2019 a entidade não possui qualquer operação com
fins de demonstrações financeiras e os correspondentes valores usados Subempreiteiros c/ retenção INSS
para fins de tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social Outras contas a pagar - Consórcios
3.396
770 derivativos. 17 Outras Informações: Os registros contábeis, fiscais e tradiferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e Outras contas a pagar - Seguros
206
101 balhistas e suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas na extensão em que seja
11.589
3.060 à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis
em relação às respectivas datas de pagamento ou de entrega das declaraprovável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e con- 12 Capital Social
ções. 18 Eventos Subsequentes: A administração considerou todos os
tra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição soParticipação % Ações Capital Integralizado fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e a data da
cial diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na exGalvão
Participações
S/A.
100,00%
134.727
134.727
sua autorização para conclusão não havendo eventos que requeiram ajustensão em que sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é
100,00% 134.727
134.727 tes em suas demonstrações contábeis.
mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças
Contador
Composição da Diretoria
Claudio Berloffa Junior
Diretor Presidente
Diretor Corporativo
Diretor de Operações
CRC/SP nº 1SP216997/O-8
José Gilberto de Azevedo Branco Valentim
Edison Martins
Paulo Eugênio Chaves Façanha
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Engibras Engenharia S.A. São Pau- dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Engibras monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da de pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
Engenharia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli- omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedo resultado abrangente, da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a dimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o obcaixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar jetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen- encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter se- pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admipatrimonial e financeira da Engibras Engenharia S.A, em 31 de dezembro gurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con- nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
de 2019, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o junto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causa- evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relaexercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi- ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
no Brasil. Base para Opinião : Nossa auditoria foi conduzida de acordo nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concom as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa- garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosbilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções re- so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstraseguir, intitulada ‘’Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de- levantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
monstrações contábeis’’. Somos independentes em relação à Companhia, erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjun- forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênde acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética ta, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse- econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida- contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela addes éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de audi- brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio- ministração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: Identificamos a avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra- as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifiA administração é responsável pela elaboração das demonstrações ções contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane- camos durante nossos trabalhos. Presidente Prudente, 05 de fevereiro de
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 2020. Approach Auditores Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0,
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para Leandro Antonio Marini Pires - Sócio-Diretor-Contador CRC
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in- fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan- 1SP185232/O-3.

CNPJ nº 61.160.180/0001-63
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2020 às 16h na sua sede social, na Rua
Capitão José Gallo, 2.040 - Bairro Aliança - Ribeirão Pires/SP, afim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Elevação do aumento do capital; b) Outros assuntos. Ribeirão Pires, 24/03/2020.
Vicente Baptista Bijarra - Diretor Presidente.
(25, 26 e 27/03)
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ĐŽŶƚĄŐŝŽƉĞůŽKs/Ͳϭϵ;EŽǀŽŽƌŽŶĂǀşƌƵƐͿ͕ďĞŵĐŽŵŽƐŽďƌĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐŶŽƐĞƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽĞƐƚĂĚƵĂů͖
ĐͿ Ă ĚĞĐƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ĂůĂŵŝĚĂĚĞ ƉĞůŽ ǆĞĐƵƟǀŽ &ĞĚĞƌĂů Ğ͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů͖ ĚͿ Ž ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĚĂ
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂ ĐŽŵ ŽƐ ƐĞƵƐ ĐŽŽƉĞƌĂĚŽƐ Ğ ĂƐ ƐƵĂƐ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͘ ƐƚĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ĞƐƚĄ Ğŵ ĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂ ĐŽŵ Ă
/ʹϬϭϱͬϮϬϮϬʹ^ŝĐŽŽďĞŶƚƌĂůĞĐƌĞƐƉ͕ĚĞϭϴͬϬϯͬϮϬϮϬ͕ĂƋƵĂůĨŽŝĞŶĚĞƌĞĕĂĚĂăƐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐĮůŝĂĚĂƐ͕
ƚĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ĂƐƐƵŶƚŽ͗ KƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ž ĂĚŝĂŵĞŶƚŽ͕ ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ŽƵ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ă
ĚŝƐƚąŶĐŝĂ;ƉŽƌĐĂŶĂŝƐĚŝŐŝƚĂŝƐͿĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐKƌĚŝŶĄƌŝĂƐ;'KͿĚĞϮϬϮϬͲŽǀŝĚͲϭϵ͘ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
Ğŵ ƋƵĞƐƚĆŽ ĮĐĂ ĂĚŝĂĚĂ ƉŽƌ ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘ ĂƌƌĂ ŽŶŝƚĂͬ^W͕ ϮϰͬϬϯͬϮϬϮϬ͘ >ƵşƐ ĂƌůŽƐ sĞŐƵŝŶ Ͳ
Presidente do Conselho de Administração.
ESTREITO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 22.686.355/0001-19 - NIRE 35.300.478.835 - ATA
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019 - DATA,
HORA E LOCAL: Em 24 de outubro de 2019, às 10h, na sede social, da ESTREITO PARTICIPAÇÕES
S.A. (“Companhia”), na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 14º andar, Sala C, Torre Nações Unidas Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto
no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades Anônimas, “LSA”),
por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. MESA: Presidente,
Andrea Lopes Villaça e Secretário, Luiz Augusto Klecz. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a aceitação
da renúncia do Sr. Ricardo Augusto Demonte Bonazzi ao cargo de Diretor; (ii) a eleição do Sr. Ricardo
Frederico Buarque Barbosa para o cargo de Diretor; (iii) a distribuição e pagamento de dividendos
intermediários e intercalares; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e
praticar todos os atos necessários para execução dos itens anteriores. DELIBERAÇÕES: Após discussão,
por unanimidade dos acionistas e sem reservas ou ressalvas, foi aprovada: (i) a aceitação da renúncia
do Sr. RICARDO AUGUSTO DEMONTE BONAZZI, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula
de identidade RG nº 21.612.123-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 157.670.078-02 ao cargo de
diretor, nos termos do Termo de Renúncia por ele apresentado em 30 de agosto de 2019 (Anexo I). Neste
sentido, o Sr. Ricardo deixa de exercer suas atribuições no âmbito da Diretoria da Companhia em 30
de agosto de 2019, consignando-lhe os agradecimentos pelos serviços prestados durante o tempo em
que participou da administração da Companhia; (ii) a eleição do Sr. RICARDO FREDERICO BUARQUE
BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.279.838-40 e portador da
cédula de identidade RG nº 6.030.722-5 SSP/SP domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 12.495,
13º e 14º andares, Torre Nações Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, ou até a
investidura de novo eleito. O Diretor ora eleito fora investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura
do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimentos (Anexo II); (iii) com a aprovação de todos os
acionistas da Companhia, com fulcro no artigo 204 da Lei das S.A. e no artigo 20 do Estatuto Social da
Companhia, a declaração e distribuição de dividendos intermediários e intercalares no montante total de
R$15.548.593,48 (quinze milhões e quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e três reais
e quarenta e oito centavos) dos quais R$ 6.296.903,15 (seis milhões e duzentos e noventa e seis mil e
novecentos e três reais e quinze centavos) serão distribuídos a débito da conta “Reserva de Lucros” e
R$ 9.251.690,33 (nove milhões e duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos e noventa reais e trinta e três
centavos) serão distribuídos com base em balanço patrimonial levantado em 30 de setembro de 2019.
Deste modo, do valor total acima descrito, o montante de R$ 12.438.874,78 (doze milhões e quatrocentos e
trinta e oito mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) será distribuído aos acionistas
detentores de ações preferenciais, o que corresponde ao valor de R$ 0,357148 por ação preferencial. Aos
acionistas detentores de ações ordinárias serão distribuídos R$ 3.109.718,70 (três milhões e cento e nove
mil e setecentos e dezoito reais e setenta centavos), o que corresponde ao valor de R$ 0,021217 por ação
ordinária. Os dividendos serão pagos aos acionistas em até 15 (quinze) dias da presente data, com base
na posição acionária na data desta Assembleia, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a
partir do dia útil imediatamente posterior à realização desta Assembleia; e (iv) a autorização à Diretoria
da Companhia para que possa tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para
execução dos itens anteriores. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente ata que foi lida, aprovada e assinada. São Paulo, 24 de outubro de 2019. Mesa: Ricardo Frederico
Buarque Barbosa - Presidente, Luiz Augusto Klecz - Secretário. Acionistas: P/InterCement Brasil S.A. Ricardo Frederico Buarque Barbosa - Diretor, Rubens Prado Valentin Júnior - Diretor. P/I
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Hidrovias do Brasil S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 12.648.327/0001-53NIRE 35.300.383.982
Edital de Cancelamento e Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Hidrovias do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Gilberto Sabino, nº 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.648.327/0001-53
(“Companhia”) vem pelo presente, diante da atual conjuntura em razão da pandemia reportada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) relacionada à difusão do COVID-19, informar os senhores acionistas do cancelamento da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada para o dia 25 de março de 2020, às 09:00 horas, na sede
da Companhia, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Jornal, nas
edições dos dias 05, 06 e 07 de março de 2020. Em razão disso, ﬁca sem efeito o referido Edital de Convocação
publicado nas edições dos dias 05, 06 e 07 de março de 2020. Ato contínuo, a Companhia vem, pelo presente, nos
termos do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
convocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia
Geral”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede da Companhia
para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social ﬁndo em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019; (iii) Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2020; (iv) Deliberar sobre a reeleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e
(v) Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31
de dezembro de 2020. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a reformulação e consolidação do
Estatuto Social da Companhia, para adaptá-lo às exigências da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no âmbito do pedido de listagem e admissão de negociação de ações da Companhia na B3 e
adesão ao segmento especial de governança corporativa denominado Novo Mercado. 3. Informações Gerais: Consoante
o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de
representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral, bem como a Proposta da Administração,
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, na página eletrônica de Relações com
Investidores da Companhia (www.hbsa.com.br/ri) e na página eletrônica da CVM (http://www.cvm.gov.br), em conformidade
com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, das regulamentações da CVM e do Acordo de Acionistas da
Companhia. São Paulo, 24 de março de 2020. Bruno Pessoa Serapião - Presidente do Conselho de Administração.
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BIOMM S.A. CNP J 04.752.991/0001-10
Relatório da Administração
De acordo com as disposições legais e do Estatuto Social, a Administração da Biomm S.A.
(“Companhia” ou “Biomm”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, individuais e consolidadas, que
foram preparadas acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº
6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), acompanhadas do relatório dos auditores independentes,
UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO - 2H[HUFtFLRGHIRLXPDQRQRTXDOD&RPSDQKLDREWHYHDSURYDo}HV
importantes e evoluções que permitiram o início de sua atividade de venda de medicamentos no
Brasil. Os principais fatos ocorridos durante o ano foram: início operacional da companhia com
R L  FRPHUFLDOL]DomR GR +HU]XPD HP 1RYHPEUR GH  LL  UHJLVWUR GR +HU]XPD
ELRVVLPLODU GR 7UDVWX]XPDEH LQGLFDGR SDUD R WUDWDPHQWR GH FkQFHU GH PDPD  SHOD$JrQFLD
1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD $19,6$ HDSURYDomRGRUHJLVWURGHSUHoRVSHOD&kPDUDGH
5HJXODomR GH 0HUFDGR GH 0HGLFDPHQWRV &0('  LLL  DSURYDomR SDUD FRPHUFLDOL]DomR QR
%UDVLOGR$IUH]]D LQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGHGLDEHWHVFXMDYLDGHDGPLQLVWUDomRpLQDOiYHO
HQmRSDUHQWHUDOLQMHWiYHO  LY GHIHULPHQWRSHOD$19,6$GRSHGLGRGH&HUWL¿FDomRGH%RDV
3UiWLFDVGH)DEULFDomRGDHWDSDGHHPEDODJHPGR*ODUJLOLQ LQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGH
GLDEHWHV  Y GHIHULPHQWRSHOD$19,6$GRSHGLGRGHUHJLVWURGDFDQHWDGHVFDUWiYHO*ODUJLOLQ
com aprovação do preço pela CMED; (vi) celebração de acordo de exclusividade de
IRUQHFLPHQWR GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR GR :RVXOLQ LQVXOLQD KXPDQD UHFRPELQDQWH 
FRPD:RFNKDUGW/LPLWHG1mRSRGHPRVGHL[DUGHGHVWDFDUDFRQFOXVmRGRDXPHQWRGHFDSLWDO
que gerou um ingresso de capital na Companhia de R$100.000 mil, homologado em 13
GH]HPEUR GH  'XUDQWH R DQR GH  D &RPSDQKLD GHX FRQWLQXLGDGH DR SURMHWR GH
construção de sua unidade biofarmacêutica em Nova Lima (MG), destacando a obtenção do
&HUWL¿FDGRGH%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomRSDUDDHWDSDGHHPEDODJHQV$&RPSDQKLDREWHYH
XPD UHFHLWD OtTXLGD GH 5 PLO HP  5 PLO HP   TXH UHSUHVHQWD XP
incremento de 471%. O aumento na receita líquida está diretamente ligado ao início das vendas
GR PHGLFDPHQWR +HU]XPD HP QRYHPEUR GH  $ H[SHFWDWLYD GD DGPLQLVWUDomR p TXH
tenhamos uma evolução das vendas deste medicamento no próximo ano, bem como ingresso de
UHFHLWD FRP RXWURV PHGLFDPHQWRV Mi DSURYDGRV HP  R E S U LTA D O S 2 0 1 9

A Administração trabalhou na estruturação interna para inicio de sua operação de venda de
PHGLFDPHQWRVDR¿QDOGH A Companhia obteve uma receita líquida total de R$8.944 mil
HP 5PLOHP TXHUHSUHVHQWDXPLQFUHPHQWRGH(VVHFUHVFLPHQWRHVWi
GLUHWDPHQWH OLJDGR DR LQLFLR GDV YHQGDV GR PHGLFDPHQWR +HU]XPD HP QRYHPEUR GH 
+RXYHFRQWLQXLGDGHQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHHVWXGRVFOtQLFRVLQLFLDGRVQRDQRGH. O
OXFUR EUXWR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  HP  $V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV
VRPDGDVDRXWUDVGHVSHVDVGD&RPSDQKLDWRWDOL]DUDP5PLOQRDQRGH(R$36.919
PLO HP   R TXH UHSUHVHQWD XP LQFUHPHQWR GH  HP UHODomR DR DQR GH  (VWH
incremento está ligado a estruturação da Companhia, para início de suas operações de
FRPHUFLDOL]DomR H GLVWULEXLomR LQFOXLQGR HQWUH RXWURV FRQWUDWDomR GH IRUoD GH YHQGDV HP
RQFRORJLDHPHOKRUHVWUXWXUDomRGHVXDVRSHUDo}HV(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLD
SRVVXtDIXQFLRQiULRV HP FRPWXUQRYHUGH HP O EBITDA foi
QHJDWLYR HP 5 PLO QHJDWLYR HP 5 PLO HP   H SUHMXt]R GR H[HUFtFLR
5 PLO SUHMXt]R GH 5 PLO HP   MERCADO E CONDIÇÕES
MACROECONÔMICAS - O cenário econômico brasileiro permaneceu volátil ao longo de
VRELQÀXrQFLDWDQWRGHIDWRUHVLQWHUQRVFRPRGHLQÀXHQFLDVH[WHUQDV,QWHUQDPHQWHDV
SURPHVVDVGHUHIRUPDVVHQGRDHVSHUDGDUHIRUPDGDSUHYLGrQFLDDSURYDGDDSHQDVDR¿QDOGH
DOLDGDDFULVHVSROtWLFDV([WHUQDPHQWHDJXHUUDFRPHUFLDOHQWUH(VWDGRV8QLGRVH&KLQDH
TXHGDGRVMXURVFRQWULEXLQGRSDUDDYDORUL]DomRGR'yODUIUHQWHDR5HDOHQFHUUDQGRRPrVGH
GH]HPEURGHFRWDGDD50HVPRQHVWHFHQiULRDLQÀDomRSHUGHXIRUoDHDWLQJLX
VHXVPHQRUHVSDWDPDUHVHPTXDVHDQRVHDLQÀDomRDFXPXODGDGRDQRGHIRLGH
2%DQFR&HQWUDOWDPEpPWHYHPDLVOLEHUGDGHSDUDUHGX]LUDWD[DEiVLFDGHMXURVGRSDtVD6HOLF
SDUDRPHQRUSDWDPDUGHVGHDDRDQRLQFHQWLYDQGRRFUpGLWRHRFRQVXPR$SHVDU
GRLQFHQWLYRGHFRQVXPRR3,%IHFKRXRDQRGHHP6HJXQGR,49,$RPHUFDGR
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
2019
2018
Notas

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedor
Outros ativos
Total do ativo circulante

Não circulante
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
Contas a receber com partes relacionadas
Outros ativos
Investimentos
,PRELOL]DGR
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo


6
7
8
9

Consolidado
2019
2018

   
 67.030  67.030




   
1.646
637
1.646
637
103
1.618
103
1.618
11.831
36 11.831
36
476

476

  148.074 


 

496
1.016
496
1.016


969
969
10

1.039
11    
   63.364 
   
383.418 300.431 388.771 
6
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Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Notas
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
13
39.396
18.809
39.396

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV





Impostos a recolher

413

413
Salários e encargos sociais
16
6.004
4.644
6.004
4.644

661

661
Outras contas a pagar
60.796
41.149


Total do passivo circulante
Não circulante
Títulos a pagar
14
16.638

16.638

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
  130.697  130.697
Partes relacionadas
17



10.169
Tributos diferidos





Contingências









Outras contas a pagar
  174.419 
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido

Capital social
   
Reserva de capital
16.344
14.194
16.344
14.194
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
   

317

317
$MXVWHVDFXPXODGRVGHFRQYHUVmR
 106.089  106.089
Total do patrimônio líquido
383.418 300.431 388.771 
Total do passivo e patrimônio líquido
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

farmacêutico brasileiro em diabetes e oncologia, em non-retail e retail, alcançou vendas totais de
5 ELOK}HV HP  5 ELOK}HV HP   R TXH UHSUHVHQWD XP FUHVFLPHQWR GH
HPPERSPECTIVAS - $VSHUVSHFWLYDVSDUDRPHUFDGREUDVLOHLURHPGH
DFRUGRFRPDUHYLVmRGR%ROHWLP)RFXVGHGHPDUoRGHpGHXPDTXHGDQDLQÀDomR
FKHJDQGR D  H PDQXWHQomR GH WD[DV GH MXURV HP QLYHLV PDLV EDL[RV &RP R DYDQoR GR
&RURQDYtUXV D 6HFUHWDULD GH 3ROtWLFD (FRQ{PLFD 63(  GR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD
divulgou uma análise dos efeitos do coronavírus (Covid-19) na economia brasileira, por meio de
uma nota informativa – O Coronavírus e seu impacto Econômico no Brasil, datada de 11 de
PDUoR GH  'H DFRUGR FRP R 0LQLVWpULR HP XP FHQiULR PDLV RWLPLVWD R LPSDFWR GD
epidemia no crescimento do PIB seria de apenas -0.10 pontos percentuais. Em contrapartida, o
FHQiULRPDLVH[WUHPRLQGLFDTXHGDGHSRQWRVSHUFHQWXDLV20LQLVWpULRUHVVDOWDSRUpPTXH
os potenciais impactos do Coronavíros são temporários e devem ser revertidos à medida em que
a epidemia for controlada. A Biomm efetuou análise dos riscos relacionados ao Coronavírus, e
SRWHQFLDLV UHÀH[RV HP VHX DPELHQWH GH QHJyFLR H WHQGR HP YLVWD L  DV Do}HV GH VD~GH H
VHJXUDQoDDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPUHODomRDVHXVIXQFLRQiULRVWDLVFRPRKLJLHQL]DomR
HVSHFt¿FDFRQWUDRYtUXVFDPSDQKDGHFRQVFLHQWL]DomRSRUPHLRGHLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVSRU
PpGLFR HVSHFLDOLVWD SDUFHLUR GD &RPSDQKLD PHGLGDV FDXWHODUHV SDUD SURWHomR GH VHXV
IXQFLRQiULRVFRPRDDGRomRGRKRPHR൶FH LL DSROtWLFDGHFRPSUDVHHVWRTXHGHVHJXUDQoD
da Companhia, e, ainda, a ausência de incapacidade de fornecimento de medicamentos em
FRPHUFLDOL]DomRFRQIRUPHSUD]RVHFRQGLo}HVDFRUGDGRVH LLL DJHVWmRFRQWtQXDHGLiULDGHVXDV
operações e de seu caixa de forma a garantir a execução de seu plano de negócios e
VXVWHQWDELOLGDGHFRPDDGRomRGHPHGLGDVGHSURWHomRDRFDL[DTXHUVHMDSDUDPLQLPL]DURV
LPSDFWRVGHFkPELRURODJHPGHGtYLGDRXDLQGDDGPLQLVWUDomRGHJDVWRVQHFHVViULRVDRORQJR
GRH[HUFtFLRHQWHQGHTXHDWpRPRPHQWRQmRKiLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRVDFRQVLGHUDUHPVXDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGHGHGH]HPEURGH$&RPSDQKLDFRQWLQXDUiDYDOLDQGRRV
ULVFRV H SRWHQFLDLV UHÀH[RV GR &RURQDYtUXV  HP VXDV RSHUDo}HV GH IRUPD FRQWtQXD 6HJXQGR
DQiOLVH GR ,49,$ R PHUFDGR IDUPDFrXWLFR EUDVLOHLUR SRVVXL SHUVSHFWLYD GH FUHVFLPHQWR
VXVWHQWiYHODRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV2SDQRUDPDWUDoDGRSHOD,49,$PRVWUDTXHHP
DQRVR%UDVLOVHUiXP3DtVJULVDOKR$H[SHFWDWLYDSDUDpGHPLOK}HVGHKDELWDQWHV
DFLPDGHDQRV3DUDRQ~PHURGHYHFKHJDUDRVPLOK}HV$SDUWLUGHDQRVSDFLHQWHV
MiPDQLIHVWDPSHORPHQRVTXDWURGRHQoDVFU{QLFDVSRGHQGRFKHJDUDVHLVDSDUWLUGRVDQRV
0DLVGHGDVSHVVRDVVH[DJHQiULDVWRPDPHPPpGLDPDLVTXHFLQFRPHGLFDPHQWRVSRUGLD
$ &RPSDQKLD EXVFD D FRQVROLGDomR QR PHUFDGR GH ELRIDUPiFRV WUD]HQGR VROXo}HV
SULQFLSDOPHQWHHPPHGLFDPHQWRVRQFROyJLFRVHGLDEpWLFRVOncológicos - 2FkQFHUGHPDPDp
DSULQFLSDOFDXVDGHPRUWHSRUFkQFHUHPPXOKHUHVQR%UDVLORQGHHVWLPDVHQRYRVFDVRV
DWp R ¿QDO GR DQR GH  VHJXQGR R ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GR &kQFHU ,QFD  1R SRUWLIyOLR GD
&RPSDQKLD R +HU]XPD PHGLFDPHQWR ELRVVLPLODU GR 7UDVWX]XPDEH p XWLOL]DGR SDUD
WUDWDPHQWR GH SDFLHQWHV FRP FkQFHU GH PDPD SUHFRFH H PHWDVWiWLFR p FRQVLGHUDGR XP GRV
SULQFLSDLV DYDQoRV QR WUDWDPHQWR GR FkQFHU GH PDPD 2 +HU]XPD WUDVWX]XPDE  EORTXHLD R
FUHVFLPHQWRGDVFpOXODVFDQFHUtJHQDVHLPSHGHTXHHODVDWLQMDPFpOXODVVDXGiYHLVeXPDWHUDSLD
GLUHFLRQDGD DR FkQFHU GH PDPD +(5  FRQVLGHUDGR XP WXPRU DJUHVVLYR H GH UiSLGR
FUHVFLPHQWR FDSD] GH FUHVFHU PDLV UDSLGDPHQWH TXH RXWURV WLSRV GH FkQFHU GH PDPD H
UHVSRQViYHO SRU DSUR[LPDGDPHQWH  GRV FDVRV GH SDFLHQWHV Diabetes - Dados da IDF
,QWHUQDWLRQDO 'LDEHWHV )HGHUDWLRQ  UHYHODP TXH HP  H[LVWHP FHUFD GH  PLOK}HV GH
GLDEpWLFRV LGDGHVHQWUHHDQRV QRPXQGR1R%UDVLODWXDOPHQWHH[LVWHPFHUFDGH
milhões de brasileiros com diabetes que representa 10,4% da população. Estima-se que 46% das
SHVVRDVDIHWDGDVFRP'LDEHWHVQmRWHQKDPGLDJQyVWLFRGDGRHQoD2GLDEHWHVpXPDGDVFLQFR
FODVVHV WHUDSrXWLFDV PDLV SHVTXLVDGDV SHOD LQG~VWULD VHQGR D ~QLFD GRHQoD QmR LQIHFFLRVD
FRQVLGHUDGD HSLGrPLFD SHOD 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH  206 2V SULQFLSDLV ULVFRV GH
PHUFDGR SHUFHELGRV SHOD &RPSDQKLD KRMH VH UHIHUHP DR JUDQGH Q~PHUR GH PHGLFDPHQWRV
GLVSRQtYHLV SDUD R GLDEHWHV GLDQWH GH WDQWDV RSo}HV RV PpGLFRV WHQGHP D DGLDU R LQtFLR GR
tratamento insulínico) e aos preços extremamente agressivos sendo praticados pelos
concorrentes nos mercados de insulina humana e insulina glargina. No portifólio da Biomm, a
&RPSDQKLD SRVVXL WUrV PHGLFDPHQWRV SDUD R WUDWDPHQWR GH 'LDEHWHV H XP GHUPRFRVPpWLFR
associado ao tratamento de pacientes com diabetes, sendo: Afrezza: insulina inalatória para
DGXOWRV FRP GLDEHWHV$IUH]]D p D ~QLFD LQVXOLQD QmRLQMHWiYHO DWXDOPHQWH FRPHUFLDOL]DGD QR
PXQGR H R %UDVLO p R VHJXQGR SDtV D WUD]HU HVVD LQRYDomR DR PHUFDGR Wosulin: insulina
KXPDQD FRP DSUHVHQWDomR 13+ H UHJXODU p D LQVXOLQD PDLV XWLOL]DGD QR %UDVLO Glargilin:
ELRVVLPLODU LQVXOLQD JODUJLQD LQGLFDGD SDUD R WUDWDPHQWR GH GLDEHWHV PHOOLWXV WLSR  H  HP
adultos que necessitam de insulina basal (longa duração) para o controle da hiperglicemia.
Confort Care:XPGRVSULPHLURVGHUPRFRVPpWLFRVDXVDUDQDQRWHFQRORJLDQDKLGUDWDomRGRV
SpV GLDEpWLFRV GOVERNANÇA CORPORATIVA - O conselho de administração da
&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRU RLWR PHPEURVGRVTXDLVVmRLQGHSHQGHQWHV'XUDQWHRDQRGH
RFRUUHXDWURFDGHXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDOVHMDDVDtGDGR6U
0DUFR$XUpOLR&URFFR$IRQVRHDHOHLomRR6U6pUJLR*XVPmR6XFKRGROVNL2V&RQVHOKHLURVQR
H[HUFtFLR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  VmR *XLOKHUPH &DOGDV (PULFK 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR  ËWDOR$XUpOLR *DHWDQL /XL] )UDQFLVFR 1RYHOOL9LDQD:DOIULGR 6LOYLQR GRV 0DUHV
*XLD1HWR(GXDUGR$XJXVWR%XDUTXHGH$OPHLGD&OiXGLR/XL]/RWWHQEHUJ6pUJLR*XVPmR
6XFKRGROVNL 'LUFHX %UiV$SDUHFLGR %DUEDQR$ &RPSDQKLD WDPEpP PDQWpP LQVWDODGR WUrV
FRPLWrVFRQVXOWLYRVGHDSRLRDR&RQVHOKRVHQGRR&RPLWrGH(VWUDWpJLDR&RPLWrGH$XGLWRULD

H R &RPLWr GH 5+ H 5HPXQHUDomR MODELO NEGÓCIO - A Biomm S.A. (Biomm ou
&RPSDQKLD pXPDFRPSDQKLDGHELRWHFQRORJLD$&RPSDQKLDpXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDTXH
WHPVXDVHGHQD$YHQLGD5HJHQWQDFLGDGHGH1RYD/LPDQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVH
possui ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no Bovespa Mais sob o código
%,202PRGHORGHQHJyFLRGD%LRPPp~QLFRQRPHUFDGREUDVLOHLURSRUVHUD~QLFDHPSUHVD
HVSHFLDOL]DGD H IRFDGD HP ELRPHGLFDPHQWRV ± VHMD QD FRPHUFLDOL]DomR VHMD QD SURGXomR H
mesmo no desenvolvimento de processos biotecnológicos. Com experiência comprovada nesses
campos a Companhia consegue estabelecer parcerias com empresas internacionais
simultaneamente lançando medicamentos e ampliando seu pipeline na área de biotecnologia,
FRPHVSHFLDOLQWHUHVVHQDGLDEHWHVHRQFRORJLDDOpPGHRXWURVSURGXWRVELRORJLFRVVHQGRKRMH
D ~QLFD HPSUHVD %29(63$ GHGLFDGD D ELRWHFQRORJLD SDUD VD~GH KXPDQD NOVOS
PRODUTOS - A Biomm conta com uma área de BD (Business Development ou
Desesenvolvimento de Negócios) e avalia constantemente a expansão do seu portfólio, por meio
do desenvolvimento de parcerias para medicamentos de alta complexidade e que possuem níveis
elevados de tecnologia aplicados, que são os casos de medicamentos da linha de Biológicos e
%LRIiUPDFRV$EXVFDSHORFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOHJHUDomRGHYDORUSDUDRQHJyFLRVHID]
presente na perspectiva de novos negócios, sempre com o foco nos requisitos regulatórios da
$19,6$ WDQWR SDUD IDEULFDomR SUySULD RX DWUDYpV GH SDUFHLURV YLVDQGR VHPSUH JDUDQWLU D
VHJXUDQoDHH¿FiFLDRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD1HVWHVHQWLGRD%LRPP¿UPRXSDUFHULDVGH
DTXLVLomRSDUDGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRFRPH[FOXVLYLGDGHQRPHUFDGREUDVLOHLURFRPDV
VHJXLQWHV HPSUHVDV L  &HOOWULRQ +HDOWKFDUH &RUHLD GR 6XO  GHWHQWRU GD PDUFD +HU]XPD
PHGLFDPHQWR ELRVVLPLODU GR 7UDVWX]XPDEH LQGLFDGR SDUD R WUDWDPHQWR GH FkQFHU GH PDPD
'XUDQWH R DQR GH  HVWH SURGXWR IRL UHJLVWUDGR SHOD $19,6$ REWHYH DSURYDomR SDUD
FRPHUFLDOL]DomRQR%UDVLOEHPFRPRDDSURYDomRGRUHJLVWURGHSUHoRVSHOD&0('HQRGLD
GH QRYHPEUR GH  D &RPSDQKLD GHX LQtFLR D FRPHUFLDOL]DomR H D GLVWULEXLomR GR
PHGLFDPHQWR+HU]XPDQR%UDVLO LL 0DQQ.LQG&RUSRUDWLRQ (VWDGRV8QLGRV IDEULFDQWHGR
SURGXWR ,QVXOLQD +XPDQD 5HFRPELQDQWH TXH QR %UDVLO WHP R QRPH FRPHUFLDO GH$IUH]]D
LQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGHGLDEHWHVFXMDYLDGHDGPLQLVWUDomRpLQDOiYHOHQmRSDUHQWHUDO
LQMHWiYHO(VWHPHGLFDPHQWRSRVVXLUHJLVWURQD$19,6$REWHYHDSURYDomRSDUDFRPHUFLDOL]DomR
QR%UDVLOQRDQRGHVHQGRDDSURYDomRGRUHJLVWURGHSUHoRVQD&0('FRPDSXEOLFDomR
GRVSUHoRVRFRUULGDHPGHMDQHLURGHHDVYHQGDVLQLFLDGDVHPMDQHLURGH LLL 
Gan&Lee (China): fabricante do produto Insulina Glargina, que no Brasil terá o nome comercial
GH*ODUJLOLQLQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGHGLDEHWHV(VWHSURGXWRMiIRLUHJLVWUDGRSHOD%LRPP
MXQWRj$19,6$HREWHYHDSURYDomRSDUDFRPHUFLDOL]DomRQR%UDVLOHPGHMXOKRGHEHP
como a aprovação do registro de preço pela CMED. A Gan&Lee inaugurou uma nova unidade
IDEULO FRP R REMHWLYR GH PRGHUQL]DomR H PHOKRULD FRQWtQXD GDV LQVWDODo}HV 1R GLD  GH
VHWHPEUR GH  IRL GHIHULGR SHOD$19,6$ R SHGLGR GH &HUWL¿FDomR GH %RDV 3UiWLFDV GH
)DEULFDomR3DUDFRPHUFLDOL]DURVSURGXWRVRULXQGRVGHVVDQRYDXQLGDGHVHID]QHFHVViULDD
DSURYDomR GR 3yV 5HJLVWUR FRQFHGLGR MXQWR j$19,6$ R TXDO VH HQFRQWUD HP DQGDPHQWR
$GLFLRQDOPHQWH QR GLD  GH MXQKR GH  IRL SXEOLFDGR QR '28 R GHIHULPHQWR SHOD
$19,6$GRSHGLGRGHUHJLVWURGDFDQHWDGHVFDUWiYHO*ODUJLOLQTXHLQFOXLDSHUPLVVmRSDUD
PRQWDJHPHHPEDODJHPGDVFDQHWDVGHVFDUWiYHLVQR%UDVLOSHOD%LRPP1RGLDGHGH]HPEUR
GHIRLDSURYDGRSHOD&0('RSUHoRGRSURGXWR LY :RFNKDUGW/LPLWHG ËQGLD IDEULFDQWH
GR SURGXWR :RVXOLQ LQVXOLQD KXPDQD UHFRPELQDQWH 1R GLD  GH VHWHPEUR GH  D
&RPSDQKLDFHOHEURXFRPD:RFKKDUGWHFRPD*HUDLV&RPpUFLRH,PSRUWDomRGH0DWHULDLVH
(TXLSDPHQWRV 0pGLFRV /WGDXP DFRUGR GH H[FOXVLYLGDGH GH IRUQHFLPHQWR GLVWULEXLomR H
FRPHUFLDOL]DomRGHVWHPHGLFDPHQWRQR%UDVLO(VWHPHGLFDPHQWRSRVVXLUHJLVWURQD$19,6$H
VHID]QHFHVViULRDFRQFOXVmRGRSURFHVVRGHDSURYDomRGRUHJLVWURGHSUHoRMXQWRj&0('TXH
se encontra em andamento. A Companhia concentra todos os seus esforços no atendimento dos
UHTXLVLWRVOHJDLVSDUDTXHRVSURGXWRVLQIRUPDGRVVHMDPDSURYDGRVSDUDFRPHUFLDOL]DomRGHQWUR
GRPHQRUSUD]RSRVVtYHOINVESTIMENTOS - Implantação da unidade Fabril: Permanece
em andamento a implantação de uma unidade biofarmacêutica, em Nova Lima, no Estado de
0LQDV *HUDLV GHVWLQDGD j SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GH LQVXOLQDV H RXWUDV SURWHtQDV
WHUDSrXWLFDV SRU HQJHQKDULD JHQpWLFD ELRIiUPDFRV  2 PRGHOR GH FRQVWUXomR GD XQLGDGH
LQGXVWULDO IDVHDGR H PRGXODU SHUPLWH j &RPSDQKLD LQLFLDU D FRPHUFLDOL]DomR GH SURGXWRV
adquiridos de terceiros por meio do desenvolvimento de parcerias. A conclusão da unidade fabril
GD&RPSDQKLDHP1RYD/LPD 0* HQFRQWUDVHVXEVWDQFLDOPHQWH¿QDOL]DGD(PIRUDP
LQYHVWLGRV 5 PLO HP VHX DWLYR LPRELOL]DGR VHQGR TXH GHVWH WRWDO 5 PLO VmR
GLUHLWRV GH XVR SRU PHLR GH FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWRV 1R VHJXQGR WULPHVWUH GH  D
&RPSDQKLD REWHYH D /LFHQoD GH 2SHUDomR MXQWR &RQVHOKR (VWDGXDO GH 3ROtWLFD $PELHQWDO
(COPAM), para exercer a atividade de fabricação de medicamentos farmoquímicos e produtos
ELROyJLFRV(VWDOLFHQoDSRVVXLYDOLGDGHGHDQRVHpXPGRVUHTXLVLWRVSDUDDREWHQomRGR
&HUWL¿FDGR GH %RDV 3UiWLFDV GH )DEULFDomR &%3)  1R GLD  GH VHWHPEUR GH  IRL
SXEOLFDGRQR'28RGHIHULPHQWRGD&HUWL¿FDomRGH%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomRGDHWDSDGH
HPEDODJHP VHFXQGiULD GH SURGXWRV HVWpUHLV GD SODQWD GH 1RYD /LPD 0*  3DUD TXH DV
DWLYLGDGHVGHIDEULFDomRGRSURGXWRDFDEDGRVHMDPLQLFLDGDVID]VHQHFHVViULRRSURVVHJXLPHQWR
GH VXD YDOLGDomR H FHUWL¿FDomR MXQWR j$19,6$ TXH VH HQFRQWUD HP DQGDPHQWR Marcas e
licenças: $&RPSDQKLDLQYHVWLX5PLOQRDQRGHHPPDUFDVGRSRUWIyOLR%LRPP
HDTXLVLomRGHGLUHLWRGHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVFRPH[FOXVLYLGDGHQRPHUFDGREUDVLOHLUR
Pesquisa e Desenvolvimento: Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (“P&D”)

UHDOL]DGRVDWpRPRPHQWRWLYHUDPSRU¿QDOLGDGHSURPRYHURDXPHQWRGDFRPSHWLWLYLGDGHGD
plataforma tecnológica da Biomm, mediante a inclusão de melhorias em processamento para
UHGX]LURVFXVWRVRSHUDFLRQDLVHRVLQYHVWLPHQWRVGHFDSLWDOSRUSDUWHGRVOLFHQFLDGRV'XUDQWHR
H[HUFtFLR GH  D &RPSDQKLD LQFRUUHX HP 5 PLO HP JDVWRV QD iUHD GH WHFQRORJLD
Investimento em Controladas e Joint Venture: A Companhia possui três controladas no
exterior, sendo: (i) Biomm International Inc,, subsidiária que visa facilitar negociações
internacionais; (ii) Biomm Russia Ltd., que se encontra sem atividade operacional e; (iii)
%LRPP0LGGOH(DVW,QFTXHSRVVXLSDUWLFLSDomRQDMRLQWYHQWXUH*DEDV*OREDO&RPSDQ\IRU
%LRWHFKQRORJ\/WG(XPDjoint ventureVHGLDGDQD$UiELD6DXGLWDTXHWHPFRPRREMHWLYRD
FRQVWUXomR GH XPD XQLGDGH IDEULO GH LQVXOLQDV (P  QmR KRXYHUDP PRYLPHQWDo}HV
VLJQL¿FDWLYDVHPLQYHVWLPHQWRVDSHQDVRUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDSRUHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
SDUDDVFRQWURODGDVQRPRQWDQWHGH5PLO JDQKRSRUHTXLYDOrQFLDGH5PLOHP 
QmR KRXYHUDP PRYLPHQWDo}HV RX IDWRV QRYRV QD MRLQW YHQWXUH TXH OHYDVVHP D UHYHUVmR GH
impairmentUHFRQKHFLGRQRDQRGH GERENCIAMENTO DE CAPITAL - 2VREMHWLYRV
da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua
FRQWLQXLGDGHSDUDFXPSULUFRPVHXSURMHWRGHLQYHVWLPHQWRJDUDQWLQGRVHXFUHVFLPHQWRVHX
futuro e a geração de valor a seus acionistas. A Companhia monitora o capital com base nos
tQGLFHVGHDODYDQFDJHP¿QDQFHLUD(VVHVtQGLFHVFRUUHVSRQGHPjGtYLGDOtTXLGDGLYLGLGDSHOR
FDSLWDOWRWDO$GtYLGDOtTXLGDSRUVXDYH]FRUUHVSRQGHDRWRWDOGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
VXEWUDtGRGRPRQWDQWHGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D2FDSLWDOWRWDOpDSXUDGRDWUDYpVGD
VRPDGRSDWULP{QLROtTXLGR1RGLDGHMXQKRGHIRUDPUHJLVWUDGRVHPFDUWyULRRVWHUPRV
DGLWLYRV GDWDGRV GH  GH PDUoR GH  UHIHUHQWHV DRV &RQWUDWRV GH )LQDQFLDPHQWRV GH Q
171.398/13 celebrado entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a
Companhia e o contrato de nº 171.399/13 celebrado entre o BDMG, com a interveniência da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), e a Companhia.
)RUDP QHJRFLDGDV QRYDV FRQGLo}HV GH DPRUWL]DomR GR SULQFLSDO GD GtYLGD FDUrQFLD H MXURV
SHUPLWLQGR R DORQJDPHQWR GD GtYLGD 1R GLD  GH GH]HPEUR GH  IRUDP FHOHEUDGRV RV
WHUPRV DGLWLYRV UHIHUHQWHV D L  &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR GH Q HQWUH R %DQFR
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e a Companhia, no qual foram
HVWDEHOHFLGDV QRYDV FRQGLo}HV GH DPRUWL]DomR GR SULQFLSDO GD GtYLGD FDUrQFLD H MXURV
permitindo um alongamento da dívida; (ii) contratos de Financiamentos de nº171.398/13 entre o
%'0* H D &RPSDQKLD  HQWUH )$3(0,* H D &RPSDQKLD H  HQWUH
FINEP e a Companhia, nos quais foram renegociados os compartilhamentos de garantias
KLSRWHFiULDV H GH SURSULHGDGH ¿GXFLiULDV GH¿QLQGRVH XP SHUFHQWXDO ¿[R SDUD FDGD HQWH
SURSRQGRXPUHEDODQFHDPHQWRGDV*DUDQWLDV$&RPSDQKLDID]DJHVWmRFRQWtQXDHGLiULDGH
suas operações e de seu caixa de forma a garantir a execução de seu plano de negócios e
sustentabilidade. MERCADO DE CAPITAIS - As ações emitidas pela Biomm são negociadas
QR %RYHVSD 0DLV VHJPHQWR GD %0 )%29(63$ TXH WHP FRPR REMHWLYR IRPHQWDU R
FUHVFLPHQWRGHHPSUHVDVYLDPHUFDGRGHFDSLWDLVGHVGHGHMDQHLURGH1RGLDGHMXQKR
GHIRLDSURYDGRQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORU
GH5PLOPHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVHVHPYDORU
QRPLQDO HP GHFRUUrQFLD GR H[HUFtFLR SRU GHWHUPLQDGRV EHQH¿FLiULRV GH VXDV UHVSHFWLYDV
RSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGR3ODQRGH2SomR1RGLDGHGH]HPEUR
GH  IRL KRPRORJDGR R DXPHQWR GH FDSLWDO QR YDORU GH 5 PLO HP UD]mR GD
VXEVFULomRHWRWDOLQWHJUDOL]DomRGHDo}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDO
emitidas pela Companhia e com atribuição adicional de bônus de subscrição aos acionistas, que
GHYHUmRVHUVXEVFULWRVHQWUHGHPDLRHGHMXQKRGH&RPLVVRR&DSLWDO6RFLDOGD
&RPSDQKLD SDVVRX GH 5 PLO SDUD 5 PLO GLYLGLGR HP  Do}HV
ordinárias, e sem valor nominal. DIVIDENDOS - $RV DFLRQLVWDV p JDUDQWLGR XP GLYLGHQGR
PtQLPR GH  GR OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR GR H[HUFtFLR FDOFXODGR QRV WHUPRV GD OHJLVODomR
VRFLHWiULD 1RV H[HUFtFLRV GH  GH GH]HPEUR GH  H  D &RPSDQKLD HP IDVH SUp
RSHUDFLRQDO QmR DSXURX OXFUR H SRUWDQWR QmR UHDOL]RX D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRVMEIO
AMBIENTE - A unidade fabril da Companhia em Nova Lima foi construída para atender todos
os requisitos sócioambientais bem como facilitar o gerenciamento de resíduos. Destaca-se
WDPEpPDFRQVWUXomRGHXPDHVWDomRGHWUDWDPHQWRGHHÀXHQWHVRTXDOWHPRREMHWLYRGHUHGX]LU
R LPSDFWR DPELHQWDO HP VXD SURGXomR (P  D &RPSDQKLD UHDOL]RX XP WUDEDOKR MXQWR D
Associação Reciclar - Associação Mineira de Catadores de Materiais Recicláveis, sediada em
,WDELULWR0LQDV*HUDLVUHDOL]DQGRGRDo}HVGHPDWHULDLVQmRXWLOL]DGRVQD&RPSDQKLDDSyVD
fase de construção. RELACIONAMENTO COM AUDITORES - Em atendimento à
,QVWUXomR &90 Q  D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH QmR FRQWUDWRX VHXV DXGLWRUHV
independentes, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, para trabalhos diversos
daqueles correlatos à auditoria externa. A política da Companhia na contratação de serviços de
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDVVHJXUDTXHQmRKDMDFRQÀLWRGHLQWHUHVVHVSHUGDGHLQGHSHQGrQFLDRX
REMHWLYLGDGHGRVVHUYLoRVHYHQWXDOPHQWHSUHVWDGRVSRUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQmRUHODFLRQDGRV
aos serviços de auditoria externa. Nos termos da Instrução CVM 480/09, a Administração, em
UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  GHFODUD TXH GLVFXWLX UHYLX H FRQFRUGRX FRP DV
informações expressas no relatório de auditoria dos auditores independentes sobre as
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH 
BIOMM S.A.

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
Notas
2019
2018
2019
2018
Receita operacional líquida

8.944

8.944

Custos de revenda de mercadorias e



serviços prestados
 




Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
 (44.679)   
Outras despesas e/ou receitas
  (4.879) (8.111) 
(114)
381
Resultado de equivalência patrimonial
10
3UHMXt]RRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGR
   (36.674)
¿QDQFHLUR
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
  13.337  
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
    

 (3.164) 
5HFHLWDV GHVSHVDV ¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
   
Resultado antes dos impostos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social
(38)
(33)
(38)
(33)
diferidos

   
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
3UHMXt]RSRUDomR HP5
Básico


(1,00)
Diluído


(1,00)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

Demonstração do resultado abrangente
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
   
Outros resultados abrangentes líquidos não
UHFODVVL¿FDGRV SDUD UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR HP
períodos subsequentes:
34
80
34
80
$MXVWHGHFRQYHUVmRGHLQYHVWLGDQRH[WHULRU
   
Resultado abrangente total
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
   
$MXVWHVSDUDUHFRQFLOLDURSUHMXt]R
do exercício com o caixa líquido
'HSUHFLDomRDPRUWL]DomR
4.616
1.740
4.616
1.740
Resultado de equivalência patrimonial
114
(381)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
38
33
38
33
Juros provisionados
10.993
 10.993

5HFHLWDVGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
HRXWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
(1.870) 
 (3.668)
9DULDo}HVFDPELDLVQmRUHDOL]DGDV




104
104
Contingências provisionadas
 (34.911) (41.449) 
Variação nos ativos e passivos operacionais:
(Aumento) redução de contas a receber
(4.334)
 (4.334)

(Aumento) redução de estoques
(6.631)
 (6.631)

(Aumento) redução de outros ativos
(10.111)  (10.111) 
Aumento (redução) de fornecedores e títulos
a pagar

(660) 
(600)
Aumento (redução) de salários e encargos
1.360

1.360





Aumento (redução) de outros passivos
 (36.917) (69.630) 
Caixa aplicado nas operações

 

3DJDPHQWRVGHMXURVVREUHHPSUpVWLPRV
Caixa líquido aplicado nas atividades
(80.488)   
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR
(6.619)
(909) (6.619)
(909)
Desenvolvimento de intangível
(731)

(731)

Depósitos bancários no exterior


  (13.167) 
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Caixa líquido aplicado nas atividades de
(13.373)   
investimento
Fluxo de caixa das atividades de
¿QDQFLDPHQWR
2EWHQomRGHHPSUpVWLPRV
7.399
7.399
3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
- principal
- (8.787)
- (8.787)
Aumento de capital
100.000  100.000 




Opção de ações outorgadas
Caixa líquido gerado pelas atividades de
 80.483  80.483
¿QDQFLDPHQWR
(9)
(190)
1

Variação cambial sobre caixa
 11.386
9.094 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício

1.893 
8.630
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGR
   
exercício
 11.386
9.094 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais
Reser- Prejuízos
Ajuste de
Capital vas de
acumuavaliação
social capital
lados patrimonial
Total
Saldos em 31 de
dezembro de 2017
  
 
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO

- 
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR

- 
Opções de outorgas
UHFRQKHFLGDV QRWD
- 

Outros resultados abrangentes:
$MXVWHGHFRQYHUVmRGH
investida no exterior
80
80
Saldos em 31 de
 14.194 
317 106.089
dezembro de 2018
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO
101.096 (1.096)
- 100.000
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR

- 
Opções de outorgas
UHFRQKHFLGDV QRWD
- 

Outros resultados abrangentes:
$MXVWHGHFRQYHUVmRGH
34
34
investida no exterior
Saldos em 31 de
 16.344 
 
dezembro de 2019
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

Demonstração do valor adicionado
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Receitas
Venda de mercadoria, produtos e serviços

 

1.619

1.619
Receita relativa à construção de ativos próprios 

 

Custos dos produtos, das mercadorias e dos
serviços vendidos




Custo relativo à construção em andamento




Materiais, energia, serviços de terceiros e
 (11.468) (17.077) 
outros
 (14.999)  
Insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado bruto
 (11.170) (14.939) 
(4.616) (1.740) (4.616) (1.740)
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHOD
   (13.166)
Companhia
Resultado de equivalência patrimonial
(114)
381
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
 13.337  

 (4.143) 
Outros
 11.913 14.714 
Valor adicionado recebido em transferência

(997) (4.841)
(977)
Valor adicionado líquido total a distribuir
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
 17.303  17.303
Impostos, taxas e contribuições
6.364
4.998
6.364

Remuneração de capitais de terceiros:
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
   
Remuneração de capitais próprios:
   
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR

(997) (4.841)
(977)
Valor adicionado líquido distribuído
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGH(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
1.1 Contexto operacional - $%LRPP6$ ³%LRPP´RX³&RPSDQKLD´ pXPDFRPSDQKLDGH
ELRWHFQRORJLDIXQGDGDHPSRUPHLRGDFLVmRSDUFLDOGD%LREUiV6$jpSRFDVHQGRD
PDLRUSURGXWRUDEUDVLOHLUDGHLQVXOLQDV$OpPGLVVRGHWpPWHFQRORJLDGHSURGXomRGHLQVXOLQDV
SHOR SURFHVVR GH '1$ UHFRPELQDQWH TXH VH FDUDFWHUL]D SHOR XVR GH PLFURUJDQLVPRV HP
FRQWUDVWH FRP RV SURFHVVRV SXUDPHQWH TXtPLFRV (VVH SURFHVVR p SDWHQWHDGR QRV (VWDGRV
8QLGRVGD$PpULFD%UDVLOHËQGLD$&RPSDQKLDpXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDTXHWHPVXDVHGHQD
$YHQLGD 5HJHQW  QD FLGDGH GH 1RYD /LPD QR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV H SRVVXL Do}HV
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no Bovespa Mais sob o código BIOM3. O modelo
GH QHJyFLR DSOLFDGR j &RPSDQKLD SHUPLWH ÀH[LELOL]DU D UHDOL]DomR GH SDUFHULDV SDUD
FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVSDUDRWUDWDPHQWRGHGLDEHWHVRQFRORJLDDOpPGHRXWURVSURGXWRV
biossimilares. Implantação da unidade fabril - Permanece em andamento a implantação de
uma unidade biofarmacêutica, em Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, destinada à produção
H FRPHUFLDOL]DomR GH LQVXOLQDV H RXWUDV SURWHtQDV WHUDSrXWLFDV SRU HQJHQKDULD JHQpWLFD
(biofármacos). O modelo de construção da unidade industrial, faseado e modular, permite à
&RPSDQKLD LQLFLDU D FRPHUFLDOL]DomR GH SURGXWRV DGTXLULGRV GH WHUFHLURV SRU PHLR GR
desenvolvimento de parcerias. A construção da unidade fabril da Companhia em Nova Lima
0* HQFRQWUDVHVXEVWDQFLDOPHQWH¿QDOL]DGD1RVHJXQGRWULPHVWUHGHD&RPSDQKLD
REWHYHD/LFHQoDGH2SHUDomRMXQWRDR&RQVHOKR(VWDGXDOGH3ROtWLFD$PELHQWDO &23$0 
para exercer a atividade de fabricação de medicamentos farmoquímicos e produtos biológicos.
(VWDOLFHQoDSRVVXLYDOLGDGHGHDQRVHpXPGRVUHTXLVLWRVSDUDDREWHQomRGR&HUWL¿FDGRGH
%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomR &%3) 1RGLDGHVHWHPEURGHIRLSXEOLFDGRQR'28R
GHIHULPHQWRGD&HUWL¿FDomRGH%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomRGDHWDSDGHHPEDODJHPVHFXQGiULD
GHSURGXWRVHVWpUHLVGDSODQWDGH1RYD/LPD 0* 3DUDTXHDVDWLYLGDGHVGHIDEULFDomRGR
SURGXWR DFDEDGR VHMDP LQLFLDGDV ID]VH QHFHVViULR j VXD YDOLGDomR H FHUWL¿FDomR MXQWR j
ANVISA, que se encontra em andamento. Desenvolvimento de Negócios - A Companhia
¿UPRXSDUFHULDVGHDTXLVLomRGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRFRPH[FOXVLYLGDGHQRPHUFDGR
EUDVLOHLURFRPDVVHJXLQWHVHPSUHVDVƔ&HOOWULRQ+HDOWKFDUH &RUHLDGR6XO GHWHQWRUGDPDUFD
+HU]XPDPHGLFDPHQWRELRVVLPLODUGR7UDVWX]XPDEHLQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGHFkQFHUGH
PDPD'XUDQWHRDQRGHHVWHSURGXWRIRLUHJLVWUDGRSHOD$19,6$REWHYHDSURYDomRSDUD
FRPHUFLDOL]DomR QR %UDVLO EHP FRPR D DSURYDomR GR UHJLVWUR GH SUHoRV SHOD &kPDUD GH
5HJXODomR GH 0HUFDGR GH 0HGLFDPHQWRV &0('  H QR GLD  GH QRYHPEUR GH  D
&RPSDQKLD GHX LQtFLR j FRPHUFLDOL]DomR H j GLVWULEXLomR GR PHGLFDPHQWR QR %UDVLO Ɣ
0DQQ.LQG&RUSRUDWLRQ (VWDGRV8QLGRV IDEULFDQWHGRSURGXWR,QVXOLQD+XPDQD5HFRPELQDQWH
TXHQR%UDVLOWHPRQRPHFRPHUFLDOGH$IUH]]DLQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGHGLDEHWHVFXMD
YLDGHDGPLQLVWUDomRpLQDOiYHOHQmRSDUHQWHUDOLQMHWiYHO(VWHPHGLFDPHQWRSRVVXLUHJLVWURQD
$19,6$REWHYHDSURYDomRSDUDFRPHUFLDOL]DomRQR%UDVLOQRDQRGHVHQGRDDSURYDomR
GRUHJLVWURGHSUHoRVQD&0('FRPDSXEOLFDomRGRVSUHoRVRFRUULGDHPGHMDQHLURGH
H DV YHQGDV LQLFLDGDV HP  MDQHLUR GH  FRQIRUPH QRWD  GH HYHQWRV VXEVHTXHQWHV Ɣ
Gan&Lee (China): fabricante do produto Insulina Glargina, que no Brasil terá o nome comercial
GH*ODUJLOLQLQGLFDGRSDUDRWUDWDPHQWRGHGLDEHWHV(VWHSURGXWRMiIRLUHJLVWUDGRSHOD%LRPP
MXQWRj$19,6$HREWHYHDSURYDomRSDUDFRPHUFLDOL]DomRQR%UDVLOHPGHMXOKRGHEHP
como a aprovação do registro de preço pela CMED. A Gan&Lee inaugurou uma nova unidade
IDEULO FRP R REMHWLYR GH PRGHUQL]DomR H PHOKRULD FRQWtQXD GDV LQVWDODo}HV 1R GLD  GH
VHWHPEUR GH  IRL GHIHULGR SHOD$19,6$ R SHGLGR GH &HUWL¿FDomR GH %RDV 3UiWLFDV GH
)DEULFDomR3DUDFRPHUFLDOL]DURVSURGXWRVRULXQGRVGHVVDQRYDXQLGDGHVHID]QHFHVViULDD
DSURYDomR GR 3yV 5HJLVWUR FRQFHGLGR MXQWR j$19,6$ R TXDO VH HQFRQWUD HP DQGDPHQWR
$GLFLRQDOPHQWH QR GLD  GH MXQKR GH  IRL SXEOLFDGR QR '28 R GHIHULPHQWR SHOD
$19,6$GRSHGLGRGHUHJLVWURGDFDQHWDGHVFDUWiYHO*ODUJLOLQTXHLQFOXLDSHUPLVVmRSDUD
PRQWDJHPHHPEDODJHPGDVFDQHWDVGHVFDUWiYHLVQR%UDVLOSHOD%LRPP1RGLDGHGH]HPEUR
GHIRLDSURYDGRSHOD&0('RSUHoRGRSURGXWRƔ:RFNKDUGW/LPLWHG ËQGLD IDEULFDQWH
GR SURGXWR :RVXOLQ LQVXOLQD KXPDQD UHFRPELQDQWH 1R GLD  GH VHWHPEUR GH  D
&RPSDQKLDFHOHEURXFRPD:RFKKDUGWHFRPD*HUDLV&RPpUFLRH,PSRUWDomRGH0DWHULDLVH
(TXLSDPHQWRV 0pGLFRV /WGD XP DFRUGR GH H[FOXVLYLGDGH GH IRUQHFLPHQWR GLVWULEXLomR H
FRPHUFLDOL]DomRGHVWHPHGLFDPHQWRQR%UDVLO(VWHPHGLFDPHQWRSRVVXLUHJLVWURQD$19,6$H
HVHID]QHFHVViULRDFRQFOXVmRGRSURFHVVRGHDSURYDomRGRUHJLVWURGHSUHoRMXQWRj&0('TXH
se encontra em andamento. Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) - A
&RPSDQKLDSRVVXLGRLVFRQWUDWRVGH3'3HPSDUFHULDFRPD)XQGDomR(]HTXLHO'LDV )81(' 
FRQIRUPH D VHJXLU ,QVXOLQD +XPDQD HP IHYHUHLUR GH  D &RPSDQKLD IRL LQGLFDGD SHOR
0LQLVWpULRGD6D~GHFRPRXPGRVHQWHVSULYDGRVUHVSRQViYHLVSHORIRUQHFLPHQWRGH,QVXOLQD
+XPDQDGR6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH 686 FRUUHVSRQGHQGRDGHVXDGHPDQGD(PMXOKR
GH  R 0LQLVWpULR GD 6D~GH VXVSHQGHX WHPSRUDULDPHQWH GLYHUVDV 3'3V HP FXUVR
LQFOXLQGR D 3'3 GD ,QVXOLQD +XPDQD FRQFHGLGD j %LRPP$ VXVSHQVmR WHYH SRU REMHWLYR D
UHYLVmRHVDQHDPHQWRGHHYHQWXDLVODFXQDVH[LVWHQWHV$3'3GD,QVXOLQD+XPDQDPDQWLGDSHOD
Biomm, embora temporariamente suspensa, permanece vigente, conforme lista disponível no
3RUWDOGD6D~GHGR0LQLVWpULRGD6D~GH$H[SHFWDWLYDGD&RPSDQKLDpGHTXHDPHVPDVHMD
UHVWDEHOHFLGDHPEUHYHƔ,QVXOLQD*ODUJLQDHPPDUoRGHD&RPSDQKLDIRLLQGLFDGDSHOR
0LQLVWpULR GD 6D~GH FRPR R ~QLFR HQWH SULYDGR UHVSRQViYHO SHOR IRUQHFLPHQWR GH ,QVXOLQD
*ODUJLQD SDUD R 686 FRUUHVSRQGHQGR D  GH VXD GHPDQGD (P GH]HPEUR GH  R
0LQLVWpULRGD6D~GHUHSURYRXDSURSRVWDGH3'3GHVWHSURGXWR$&RPSDQKLDFRQWLQXDDSWDDR
IRUQHFLPHQWRGH*ODUJLQDYLD3'3HVXEPHWHUiQRYR3URMHWR([HFXWLYRVHDVVLPVROLFLWDGRSHOR
0LQLVWpULRGD6D~GHProjeto Arábia Saudita - (PIRLFRQVWLWXtGDXPDVRFLHGDGHMRLQW
YHQWXUH FKDPDGD *DEDV *OREDO &RPSDQ\ IRU %LRWHFKQRORJ\ /WG *DEDV *OREDO  QD$UiELD
Saudita, por meio de sua controlada indireta integral Biomm Middle East Inc. (Biomm ME) e
*DEDV$GYDQFHG%LRWHFKQRORJ\+ROGLQJ&RPSDQ\ *DEDV+ROGLQJ SDUDFRQVWUXomRGHXPD
planta na Arábia Saudita nos mesmos moldes do parque industrial da Biomm no Brasil, que irá
SURGX]LULQVXOLQDKXPDQDUHFRPELQDQWH1RPHVPRDQRGHFRQVWLWXLomRGD*DEDV*OREDOIRL
assinado um contrato entre a subsidiária integral Biomm International Inc. e a Gabas Global com
o compromisso de transferência da tecnologia Biomm e assessoria na implantação da planta de
SURGXomRQD$UiELD6DXGLWD(PGH]HPEURGH%LRPPH*DEDV+ROGLQJRSWDUDPSRUXPD
UHQHJRFLDomRGRVWHUPRVDFRUGDGRVQDVRFLHGDGHGD*DEDV*OREDOHQYROYHQGRD*DEDV+ROGLQJ
e a Biomm ME, resultando na alteração da participação societária inicial da Companhia de 49%
TXDUHQWDHQRYHSRUFHQWR SDUD TXLQ]HSRUFHQWR GRQHJyFLRWHQGRFRPRFRQWUDSDUWLGD
DTXLWDomRGDVREULJDo}HV¿QDQFHLUDVDWpHQWmRDVVXPLGDVSHOD%LRPP0(UHIHUHQWHDRUHFXUVR
inicial aportado na constituição da Gabas Global. Foi pactuado, ainda, termo de outorga de
opção de compra de ações da Gabas Global em favor da Biomm ME, sendo que a Companhia,
DR WHU VHX SHUFHQWXDO GH SDUWLFLSDomR GLOXtGR WHP D RSomR GH FRPSUD GH DWp  GD *DEDV
*OREDO SRU 86 XP GyODU  (P UD]mR GR KLVWyULFR GH DWUDVRV H GLYHUVRV DGLDPHQWRV QD
LPSODQWDomR GR SURMHWR TXH WUD]HP LQFHUWH]DV HP UHODomR j VXD HIHWLYLGDGH VRPDGR jV
GL¿FXOGDGHV SDUD HVWDEHOHFHU XP SODQR GH QHJyFLRV FRQVLVWHQWH FRP FHQiULRV FRQ¿iYHLV
GHFRUUHQWHVSULQFLSDOPHQWHGDVHVSHFL¿FLGDGHVGRDPELHQWHUHJXODWyULRSROtWLFRHHFRQ{PLFR
VDXGLWD D $GPLQLVWUDomR HP  GH GH]HPEUR GH  GHFLGLX UHFRQKHFHU SHUGD DR YDORU
UHDOL]iYHO GD WRWDOLGDGH GHVVH LQYHVWLPHQWR $ FRQWLQXLGDGH GHVWH SURMHWR GHSHQGH DLQGD GD
REWHQomRGHOLQKDVGH¿QDQFLDPHQWRVDOpPGHPDQXWHQomRGHDSRUWHVGHFDSLWDOSRUSDUWHGRV
DFLRQLVWDVHVWUDQJHLURV(PGHGH]HPEURGHQmRKRXYHHYROXo}HVVLJQL¿FDWLYDVOutros
assuntos - 1RGLDGHMXQKRGHIRUDPUHJLVWUDGRVHPFDUWyULRRVWHUPRVDGLWLYRVGDWDGRV
GHGHPDUoRGHUHIHUHQWHVDRV&RQWUDWRVGH)LQDQFLDPHQWRVGHQFHOHEUDGR
entre o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e a Companhia e o contrato de nº
171.399/13 celebrado entre o BDMG, com a interveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e a Companhia. Foram negociadas novas condições de
DPRUWL]DomRGRSULQFLSDOGDGtYLGDFDUrQFLDHMXURVSHUPLWLQGRRDORQJDPHQWRGDGtYLGDNo
GLDGHMXQKRGHIRLDSURYDGRQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRDXPHQWRGH
FDSLWDOQRYDORUGH5PHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVH
VHP YDORU QRPLQDO HP GHFRUUrQFLD GR H[HUFtFLR SRU GHWHUPLQDGRV EHQH¿FLiULRV GH VXDV
UHVSHFWLYDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGR3ODQRGH2SomR(VVDRSHUDomR
está em linha com o Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado em Assembleia Geral
2UGLQiULDHPGHDEULOGHHGHVWLQDGRDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHDRVHPSUHJDGRVHP
SRVLomRGHFRPDQGRGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDVTXHVHMDPLQGLFDGRVHDSURYDGRV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD(PGHGH]HPEURGHRFRUUHXDRXWRUJD
GRUHIHULGRSODQR 1RWD([SOLFDWLYD 1RGLDGHGH]HPEURGHIRUDPFHOHEUDGRVRV
WHUPRV DGLWLYRV UHIHUHQWHV D L  &RQWUDWR GH )LQDQFLDPHQWR GH Q HQWUH R %DQFR
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) e a Companhia, no qual foram
HVWDEHOHFLGDV QRYDV FRQGLo}HV GH DPRUWL]DomR GR SULQFLSDO GD GtYLGD FDUrQFLD H MXURV
permitindo um alongamento da dívida; (ii) contratos de Financiamentos de nº171.398/13 entre o
%'0* H D &RPSDQKLD  HQWUH )$3(0,* H D &RPSDQKLD H  HQWUH
FINEP e a Companhia, nos quais foram renegociados os compartilhamentos de garantias
KLSRWHFiULDV H GH SURSULHGDGH ¿GXFLiULDV GH¿QLQGRVH XP SHUFHQWXDO ¿[R SDUD FDGD HQWH

SURSRQGRXPUHEDODQFHDPHQWRGDV*DUDQWLDV1RGLDGHGH]HPEURGHIRLKRPRORJDGR
RDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5HPUD]mRGDVXEVFULomRHWRWDOLQWHJUDOL]DomRGH
Do}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDOHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDHFRP
atribuição adicional de bônus de subscrição aos acionistas. Aprovação da emissão das
'HPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$HPLVVmRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRLDXWRUL]DGDSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHPDUoRGH1.2 Base de preparação e apresentação
GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV  $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV
foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da
legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº
11.941/09, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e evidenciam todas as
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVRPHQWHHODVDVTXDLVHVWmR
FRQVLVWHQWHVFRPDVXWLOL]DGDVSHODDGPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
da Companhia foram elaboradas com base no custo histórico como base de valor, que, no caso
GHGHWHUPLQDGRVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVWHPVHXFXVWRDMXVWDGRSDUDUHÀHWLUDPHQVXUDomR
DRYDORUMXVWR2VDWLYRVPDQWLGRVSDUDDYHQGDVmRPHQVXUDGRVSHORPHQRUYDORUHQWUHRYDORU
FRQWiELOHRYDORUMXVWRPHQRVRVFXVWRVGHYHQGD$&RPSDQKLDDYDOLRXHYHQWRVVXEVHTXHQWHV
DWp  GH PDUoR GH  GDWD HP TXH DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP DSURYDGDV SHOR
Conselho de Administração. (a) Demonstração do valor adicionado - A apresentação da
'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR '9$ LQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDpUHTXHULGDSHODOHJLVODomR
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias
DEHUWDV$'9$IRLSUHSDUDGDGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGH¿QLGRVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR
CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa
demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está apresentada como
LQIRUPDomR VXSOHPHQWDU VHP SUHMXt]R GR FRQMXQWR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV(b) Moeda
funcional e de apresentação - A moeda funcional da Companhia e a moeda de apresentação das
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV p R 5HDO ³%5/´ RX ³5´  $V
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRRQGHLQGLFDGRGHRXWUD
forma. 1.3 Consolidação - $ &RPSDQKLD FRQVROLGD WRGDV DV HQWLGDGHV VREUH DV TXDLV GHWpP
FRQWUROHLVWRpTXDQGRHVWiH[SRVWDRXWHPGLUHLWRVDUHWRUQRVYDULiYHLVGHVHXHQYROYLPHQWR
com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As controladas
FRQVROLGDGDVHPGHGH]HPEURGHVmR
% de participação no capital
Empresas
2019
2018
Localização da sede
Biomm International Inc.
100,00
100,00
,OKDV9LUJHQV%ULWkQLFDV
Biomm Middle East Inc. (*)
100,00
100,00
,OKDV9LUJHQV%ULWkQLFDV
Biomm Russia Ltd. (*)
100,00
100,00
,OKDV9LUJHQV%ULWkQLFDV
(*) As participações apresentadas representam o percentual detido pela empresa investidora
LQGLUHWDPHQWH QR FDSLWDO GD &RQWURODGD (P  GH DEULO GH  IRL FRQVWLWXtGD D HPSUHVD
Biomm International Inc., com sede na cidade de Road Town, Tortola, capital do território das
,OKDV9LUJHQV%ULWkQLFDV$%LRPPVXEVFUHYHXDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD%LRPP,QWHUQDWLRQDO
,QFFRQWXGRQmRKRXYHLQWHJUDOL]DomRGHVVDVDo}HVFRUUHVSRQGHQWHVD86PLOFRQIRUPH
permitido pela legislação daquele país. As subsidiárias integrais da Biomm International Inc.,
%LRPP0LGGOH(DVW,QFH%LRPP5XVVLD/WGSRVVXHPVHGHWDPEpPQDFLGDGHGH5RDG7RZQ
$%LRPP,QWHUQDFLRQDO,QFVXEVFUHYHXDWRWDOLGDGHGDVDo}HVFRUUHVSRQGHQWHVD86PLO
das novas empresas, conforme permitido pela legislação daquele país. As empresas foram
constituídas para facilitar a negociação dos contratos internacionais. A Biomm Middle East Inc.
HVWiGLUHWDPHQWHOLJDGDDRSURMHWRGD$UiELD6DXGLWDHD%LRPP5~VVLD/WGHQFRQWUDVHVHP
atividade operacional. Adicionalmente, a Companhia possui investimento na Gabas Global,
VHQGRXPDFRQWURODGDHPFRQMXQWRFRQIRUPHGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYDQ1.4 Mudanças
nas políticas contábeis e divulgações - Alterações adotadas pela Companhia - A seguinte
QRUPDIRLDGRWDGDSHODSULPHLUDYH]SDUDRH[HUFtFLRLQLFLDGRHPGHMDQHLURGHDTXDO
QmRWHYHLPSDFWRPDWHULDOSDUDD&RPSDQKLD,)56&3& 5 ³$UUHQGDPHQWRV´FRPHVVD
nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil,
LQFOXLQGR RV RSHUDFLRQDLV SRGHQGR ¿FDU IRUD GR HVFRSR GHVVD QRYD QRUPD GHWHUPLQDGRV
FRQWUDWRV GH FXUWR SUD]R RX GH EDL[R YDORU 2V FULWpULRV GH UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR
GRV DUUHQGDPHQWRV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GRV DUUHQGDGRUHV ¿FDP VXEVWDQFLDOPHQWH
mantidos. Os efeitos de adoção inicial desta nova norma e os expedientes práticos empregados
estão detalhados na Nota Explicativa 3(q). 1.5 Apresentação de informações por segmento e
natureza - As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente
com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal
tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de
GHVHPSHQKR GRV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV p D 'LUHWRULD ([HFXWLYD WDPEpP UHVSRQViYHO SHOD
WRPDGDGDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDUHDOL]RXUHYHQGDGHSURGXWRV
HP SHTXHQRV YROXPHV QRV DQRV GH  H  DLQGD VHP SURGXomR SUySULD 'HVVD IRUPD
o principal gestor das operações analisa informações analíticas de maneira consolidada para
deliberar sobre alocação de recursos e avaliar seu desempenho. A gestão das atividades relativas
DR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR ¿QDQFHLUD FRPSUDV LQYHVWLPHQWRV GH UHFXUVRV H DYDOLDomR GH
SHUIRUPDQFHGD&RPSDQKLDDLQGDpFHQWUDOL]DGDQmRKDYHQGRXPDVHJUHJDomRGHJHVWmRSRU
iUHDGHQHJyFLRVVHJPHQWRGHSURGXWRRXJHRJUD¿DTXHSXGHVVHFDUDFWHUL]DUVHXPDJHVWmRSRU
VHJPHQWRRXRXWURVIDWRUHVTXHSRVVDPLGHQWL¿FDUFRQMXQWRGHFRPSRQHQWHVFRPRVHJPHQWRV
operacionais da Companhia, sendo as informações apresentadas ao Conselho de Administração
DSHQDVGHIRUPDFRQVROLGDGDHPXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
 (VWLPDWLYDV H SUHPLVVDV FRQWiEHLV VLJQL¿FDWLYDV  As estimativas e premissas contábeis
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,
LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH HYHQWRV IXWXURV FRQVLGHUDGDV UD]RiYHLV SDUD DV FLUFXQVWkQFLDV
&RPEDVHHPSUHPLVVDVD&RPSDQKLDID]HVWLPDWLYDVFRPUHODomRDRIXWXUR3RUGH¿QLomR
as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV TXH DSUHVHQWDP XP ULVFR VLJQL¿FDWLYR FRP SUREDELOLGDGH GH FDXVDU
XPDMXVWHUHOHYDQWHQRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDRSUy[LPRH[HUFtFLRVRFLDO
estão contempladas a seguir. D 'HWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
- $ &RPSDQKLD SRVVXL GHSyVLWRV EDQFiULRV H DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV HP PRHGD HVWUDQJHLUD H
DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV HP PRQWDQWHV H[SUHVVLYRV FXMD FDUWHLUD HVWi ODVWUHDGD HP WtWXORV FRP
EDL[R ULVFR GH FUpGLWR H HP WtWXORV S~EOLFRV IHGHUDLV (P IXQomR GD FRPSRVLomR GD FDUWHLUD
QmRVHHVSHUDÀXWXDo}HVUHOHYDQWHVQRYDORUGHVVDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHPPRHGDQDFLRQDO
TXHVmRDYDOLDGDVDRVHXYDORUMXVWR$OWHUDo}HVQDWD[DGHFkPELRSRGHLPSDFWDURVYDORUHV
MXVWRVGRVGHSyVLWRVEDQFiULRVHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVH
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Ativos de direito de uso - A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de
LQtFLR GR DUUHQGDPHQWR 2V DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR VmR PHQVXUDGRV DR FXVWR GHGX]LGRV GH
TXDOTXHU GHSUHFLDomR DFXPXODGD H SHUGDV SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO H DMXVWDGRV SRU
qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito
de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais
LQFRUULGRVHSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVUHDOL]DGRVDWpDGDWDGHLQtFLRPHQRVRVHYHQWXDLV
incentivos de arrendamento recebidos. Passivos de arrendamento - Na data de início do
arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor
SUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWRDVHUHPUHDOL]DGRVGXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR
2V SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR LQFOXHP SDJDPHQWRV ¿[RV PHQRV TXDLVTXHU LQFHQWLYRV GH
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice
ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os pagamentos de
DUUHQGDPHQWRLQFOXHPDLQGDRSUHoRGHH[HUFtFLRGHXPDRSomRGHFRPSUDUD]RDYHOPHQWHFHUWD
de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o
SUD]RGRDUUHQGDPHQWRUHÀHWLUD&RPSDQKLDH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLUDDUUHQGDPHQWR
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor - A Companhia aplica a isenção
GH UHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWR GH FXUWR SUD]R D VHXV DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR SUD]R GH
PiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV RXVHMDDUUHQGDPHQWRVFXMRSUD]RGHDUUHQGDPHQWRVHMDLJXDORX
LQIHULRUDPHVHVDSDUWLUGDGDWDGHLQtFLRHTXHQmRFRQWHQKDPRSomRGHFRPSUD 7DPEpP
aplica a concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de
equipamentos de escritório considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de
FXUWRSUD]RHGHDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORUVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDSHOR
PpWRGROLQHDUDRORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRDivulgações adicionais requeridas pela
CVM - $&RPSDQKLDHVWLPRXDVWD[DVGHGHVFRQWRFRPEDVHQDVWD[DVGHMXURVOLYUHVGHULVFR
REVHUYDGDVQRPHUFDGREUDVLOHLURSDUDRVSUD]RVGHVHXVFRQWUDWRVDMXVWDGDVjVXDUHDOLGDGH
³VSUHDG´GHFUpGLWR 2V³VSUHDGV´IRUDPREWLGRVSRUPHLRGHVRQGDJHQVMXQWRDSRWHQFLDLV
investidores de títulos de dívida da Companhia. Atualmente a Companhia possui contratos com
SUD]RGHDQRVHWD[DVGHDDPassivos de arrendamento - As movimentações dos
saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
6DOGRHPGHMDQHLURGH

Juros pagos
(70)
Adição por novos contratos


Pagamentos

(PGHGH]HPEURGH
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de
vencimento. Os valores estão apresentados com base nas prestações não descontadas:
Maturidade dos contratos
Vencimento das prestações
Menos de 1 ano
1.699
(QWUHHDQRV
1.699
1.040
(QWUHHDQRV
Valores não descontados
4.378

Juros embutidos

(PGHGH]HPEURGH
Ativos de direito de uso
$PRYLPHQWDomRGHVDOGRVGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRpHYLGHQFLDGDDEDL[R
(PGHMDQHLURGH
1.004
Adição por novos contratos
4.131

Despesa de depreciação
3.864
(PGHGH]HPEURGH
(P DWHQGLPHQWR DR 2ItFLR &LUFXODU&9061&6(3 QR  D &RPSDQKLD DSUHVHQWD RV
VDOGRV FRPSDUDWLYRV GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR GR GLUHLWR GH XVR GD GHVSHVD ¿QDQFHLUD H
GDGHVSHVDGHGHSUHFLDomRFRQVLGHUDQGRRHIHLWRGDLQÀDomRIXWXUDSURMHWDGDQRVÀX[RVGRV
contratos de arrendamento, descontados pela taxa nominal:
2019
2020
2021
2022
Passivo de arrendamento
&RQWiELO,)56&3& 5
  
)OX[RFRPSURMHomRGHLQÀDomR
4.097  1.431
Variação
  6,38%
'LUHLWRGHXVROtTXLGRVDOGR¿QDO
&RQWiELO,)56&3& 5
3.864 
918
)OX[RFRPSURMHomRGHLQÀDomR
4.038 
977
Variação
  6,38%
'HVSHVD¿QDQFHLUD
&RQWiELO,)56&3& 5
71



)OX[RFRPSURMHomRGHLQÀDomR
74


34
Variação
  6,38% 
Despesa de depreciação
&RQWiELO,)56&3& 5
 1.473 1.473
918
)OX[RFRPSURMHomRGHLQÀDomR
  
978
Variação
  6,38% 
(r) Estimativa do valor justo - 2YDORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRSHODYHQGDGHXP
ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes
GRPHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomR$PHQVXUDomRGRYDORUMXVWRpEDVHDGDQDSUHVXQomRGHTXH
DWUDQVDomRSDUDYHQGHURDWLYRRXWUDQVIHULURSDVVLYRRFRUUHUiƔ1RPHUFDGRSULQFLSDOSDUDR
ativo ou passivo; ou Ɣ1DDXVrQFLDGHXPPHUFDGRSULQFLSDOQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRSDUDR
DWLYRRXRSDVVLYR2PHUFDGRSULQFLSDORXPDLVYDQWDMRVRGHYHVHUDFHVVtYHOSHOD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDPHQVXUDRYDORUMXVWRGHXPDWLYRRXSDVVLYRREVHUYDQGRRVGDGRVGLVSRQtYHLV
QRPHUFDGRWDQWRTXDQWRSRVVtYHO2VYDORUHVMXVWRVVmRFODVVL¿FDGRVHPGLIHUHQWHVQtYHLVHP
XPDKLHUDUTXLDEDVHDGDQDVLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVQDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRGDVHJXLQWHIRUPD
Nível 1:SUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVHLGrQWLFRV
Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); Nível 3: premissas,
para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). ,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDDPHQVXUDomRGRVYDORUHVMXVWRVHVWmRLQFOXtGDVQD1RWD([SOLFDWLYDQ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
e gestão de riscos.
4 Novas normas e interpretações - (a) Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela
primeira vez em 2019 - $&RPSDQKLDDGRWRXSHODSULPHLUDYH]HPGHMDQHLURGHR
&3& 5 ±³$UUHQGDPHQWRV´ ,)56 $QDWXUH]DHRLPSDFWRGDVPXGDQoDVUHVXOWDQWHVGD
adoção desta nova norma não foram relevantes. Outras normas e interpretações se aplicam pela
SULPHLUDYH]HPPDVQmRDSUHVHQWDPLPSDFWRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
e consolidadas da Companhia. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma
outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vigentes. (b)
Pronunciamentos emitidos mas que não estavam em vigor em 31 de dezembro de 2019 1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVIRUDPHPLWLGDVHDOWHUDGDVPDVQmRHVWmRHPYLJRUDWpDGDWD
GHHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD(VWDVQRUPDVQmRSURGX]HPHIHLWR
QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD Ɣ &3&  ,)56    &RQWUDWRV GH VHJXURV
Ɣ$OWHUDo}HVDR&3& 5 'H¿QLomRGHQHJyFLRVƔ$OWHUDo}HVDR&3& 5 H,$6
'H¿QLomRGHRPLVVmRPDWHULDO
Controladora
Consolidado
5 Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
2019
2018
Caixa e depósitos bancários

86

7.788
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV




4.998

4.998

Depósitos bancários no exterior




&DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D FRPSUHHQGHP RV YDORUHV GH FDL[D FHUWL¿FDGRV GH GHSyVLWRV
EDQFiULRV H DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV FRP ULVFRV LQVLJQL¿FDQWHV GH DOWHUDomR GH YDORU MXVWR H
UHVJDWiYHLVHPDWp QRYHQWD GLDV
Controladora
Consolidado
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
2019
2018
2019
2018
Fundos de investimento - moeda nacional

49.104  49.104
CDB CP - moeda nacional
8.477
8.477
CDB LP - moeda nacional

 

9.449 17.684
9.449
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVTime Deposit86' 10.106

 89.803 
Circulante

67.030  67.030
Não circulante

 

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSOLFRX RV UHFXUVRV QD PRGDOLGDGH IXQGR GH
LQYHVWLPHQWRHPEDQFRGHSULPHLUDOLQKDVHGLDGRQR%UDVLO(VVDDSOLFDomRpGHEDL[RULVFRGH
FUpGLWRHHPWtWXORVS~EOLFRVIHGHUDLVDOpPGHDORFDo}HVHPPHUFDGRVjYLVWDHRXGHULYDWLYRV
GHWD[DVGHMXURVFRPUHQWDELOLGDGHPpGLDSRQGHUDGDQRV~OWLPRVPHVHVGHVHQGR
 GR &',  VHQGR  GR &', HP  GH GH]HPEUR GH   2 VDOGR GH
DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHYLVDJDUDQWLU¿DQoDVEDQFiULDVFRQWUDWDGDV1HVVH
VHQWLGRKRXYHDVFHVV}HVGHWtWXORGHFUpGLWR UHQGD¿[D HPGHFRUUrQFLDGDVFRQWUDWDo}HVGH
¿DQoDVEDQFiULDVTXHWHPFRPRREMHWRDJDUDQWLDFRPSOHPHQWDUGH L 5 5HP
GHGH]HPEURGH DRFRQWUDWRGH¿QDQFLDPHQWRMXQWRj),1(3 LL 5 5
HPGHGH]HPEURGH DRFRQWUDWRGH¿QDQFLDPHQWRMXQWRj)$3(0,* LLL 5
5 HP  GH GH]HPEUR GH   DR FRQWUDWR GH ¿QDQFLDPHQWR MXQWR DR %1'(6 LY 
5 5HPGHGH]HPEURGH DRFRQWUDWRGH¿QDQFLDPHQWRMXQWRDR%'0*
Controladora e Consolidado
7 Contas a receber
2019
2018
Clientes nacionais
4.609
44
347

&OLHQWHVHVWUDQJHLURV HP86'


Controladora e Consolidado
8 Estoques
2019
2018
Mercadoria para revenda

49
(VWRTXHVHPWUkQVLWR

Estoques em poder de terceiros

Custos incorridos em contratos com clientes


17
Outros estoques


2HVWRTXHHPSRGHUGHWHUFHLURVHPSDVVRXDHVWDUHPSRVVHGD&RPSDQKLDHP
sendo apresentado em mercadoria para revenda.
Controladora e Consolidado
9 Impostos a recuperar
2019
2018
IRRF
1.364



Outros
1.646
637
10 Investimentos - (a) Composição
Participação Patrimônio
Resultado de
no capital
líquido Investimentos equivalência
social
2019 2018 2019 2018
2019 2018
Controladas direta:
Biomm International
Inc.
100%
 1.117  1.117
(98)
401
Biomm Middle East Inc.
100%
(61) 
(61)

(16)
(10)
Biomm Russia Ltd.
100%
(38) (36) (38)
(36)
(10)
&RQWURODGDHPFRQMXQWR
Gabas Global

 1.039
(114)
381
1RDQRGHIRLUHDOL]DGRXPLPSDLUPHQWQDHPSUHVD*DEDV*OREDOQRYDORUGH5
DOpP GD SURYLVmR GR DMXVWH DFXPXODGR GH FRQYHUVmR VREUH HVWH LQYHVWLPHQWR QR YDORU GH
5 1R H[HUFtFLR ¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  D $GPLQLVWUDomR PDQWHYH HVVD
provisão.
2019
2018
(b) A movimentação dos investimentos é como segue:
Saldo inicial
1.039

Resultado de equivalência patrimonial
(114)
381
34
80
$MXVWHDFXPXODGRGHFRQYHUVmR

1.039
6DOGR¿QDO
(c) Os saldos totais das contas patrimoniais e de resultados das sociedades controladas,
GLUHWDPHQWH H LQGLUHWDPHQWH H FRQWURODGDV HP FRQMXQWR FRQVLGHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSRGHPVHUDVVLPVXPDUL]DGRV
Direta
Indireta
Indireta
Biomm
Biomm Middle
Biomm
International
East
Russia
2019
2018 2019
2018 2019
2018
Balanço patrimonial
Ativo circulante
7.780

Ativo não circulante
6.018

Passivo circulante


Passivo não circulante
 10.177
61

38
36
Patrimônio líquido

1.117
(61)

(38)
(36)
Resultado
Receita líquida
/XFURRXSUHMXt]RQRH[HUFtFLR
(98)
401
(16)
(10)
(10)
Controladora e Consolidado
11 Imobilizado
2019
2018
Depreciação
Custo
acumulada Líquido Líquido
Terrenos

-  
(GL¿FDo}HV

(976)  
Instalações

(1.071)


Máquinas e equipamentos


4.793
3.344
Equipamentos de proc. de dados


303
334
Construções em andamento
107.438
- 107.438 107.603
6.611


640
Outros
167.939
  
$PRYLPHQWDomRGRDWLYRLPRELOL]DGRpFRPRVHJXH
Controladora e Consolidado
Depre- TransTaxa de
depreciação 31/12/2018 Adições ciação ferência 31/12/2019
Terrenos


(GL¿FDo}HV


- (410)

Instalações
10%

106


Máquinas e equipamentos 10%
3.344
 (818)

4.793
Equip. de proc. de dados 
334

(98)
17
303
Construções em andamento 107.603

- 
107.438
640
 (1.491)
834

Outros e IFRS 16
19%

8.691 
(8)

Controladora e Consolidado
Depre- TransTaxa de
depreciação 31/12/2017 Adições ciação ferência 31/12/2018
Terrenos


(GL¿FDo}HV

8.608
- (411) 17.786

Instalações
10%
48
 (498)
4.908

Máquinas e equipamentos 10%
798
 (447)

3.344
Equip. de proc. de dados 

63


334
Construções em andamento 76.834
1.614
- 
107.603
Adto. a fornecedor


- 

8

460
640
Outros
19%

 (1.631)
(14)

$UXEULFD³&RQVWUXo}HVHPDQGDPHQWRQRLPRELOL]DGR´UHIHUHVHDRVJDVWRVGD&RPSDQKLDFRP
os fornecedores prestadores de serviço para a construção da unidade fabril em Nova Lima.
$GHVSHVDGHGHSUHFLDomRQRDQRQRPRQWDQWHGH5 5HPGHGH]HPEURGH
 IRLUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRQDFRQWDGH³'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV´(PGHGH]HPEUR
GH  IRUDP FDSLWDOL]DGRV MXURV VREUH HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV QR LPRELOL]DGR
FXMR PRQWDQWH IRL GH 5 5 HP  GH GH]HPEUR GH   QD FRQWURODGRUD H
QR FRQVROLGDGR 2V UHIHULGRV HQFDUJRV IRUDP FDSLWDOL]DGRV j WD[D PpGLD GH  DD
Controladora e consolidado - (PGHGH]HPEURGHSURSULHGDGHVFRPYDORUFRQWiELO
GH L 5 HTXLYDOHQWHDRYDORUGRWHUUHQRDGTXLULGRSDUDDFRQVWUXomRGDIiEULFDHP1RYD
/LPD H LL 5 HTXLYDOHQWHDRYDORUGRWHUUHQRHHGL¿FDo}HVORFDOL]DGDVHP-DERDWmR
GRV*XDUDUDSHV HVWmRVXMHLWDVDXPD¿DQoDUHJLVWUDGDSDUDJDUDQWLUHPSUpVWLPRVEDQFiULRV
12 Intangível - A movimentação do intangível pode ser resumida como segue:
Controladora
Amor- TransTaxa de
amortização 31/12/2018 Adições tização ferência 31/12/2019
Testes e protótipos
em andamento (*)


Software

336
86
(116)
8
314
  
33.373
Marcas e patentes

  
8


Jornal O DIA SP

Controladora
Amor- TransTaxa de
amortização 31/12/2017 Adições tização ferência 31/12/2018
Testes e protótipos
em andamento (*)

114

Software



(100)
336
(9)
14

Marcas e licenças

336
(109)
14

Consolidado
Amor- Trans- Variação 31/12/
Taxa de 31/12/
2019
amortização 2018 Adições tização ferência Cambial
Testes e protótipos
em andamento (*)

 
Software

336
86
(116)
8
314
  
- 33.373
Marcas e licenças

  
8
 63.364
Consolidado
Amor- Trans- Variação 31/12/
Taxa de 31/12/
amortização 2017 Adições tização ferência Cambial 2018
Testes e protótipos
em andamento (*)

114
98 
Software



(100)
336
(9)
14

Marcas e patentes


336
(109)
14
98 
 (P  GH GH]HPEUR GH  RV WHVWHV H SURWyWLSRV DLQGD HVWmR HP DQGDPHQWR FRP
LVWR D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX DYDOLDomR GH H[SHFWDWLYD GH YLGD ~WLO GH¿QLGD RX LQGH¿QLGD
Esta avaliação será feita no momento em que o referido desenvolvimento estiver concluído.
$ GHVSHVD GH DPRUWL]DomR QR PRQWDQWH GH 5 5 HP  GH GH]HPEUR GH  
foi reconhecida no resultado na conta de “Despesas administrativas”. O valor em testes e
protótipos refere-se a (i) custos incorridos com investimento em CMO (Contract Manufacturing
2UJDQL]DWLRQ SDUDWHVWHVFOtQLFRVHSUpFOtQLFRVSDUDSURGXomRGHLQVXOLQDQD)iEULFDGH1RYD
Lima, e (ii) ao processo de desenvolvimento interno para a futura produção de insulina Glargina
que consta os gastos com pessoal de pesquisa envolvidos no desenvolvimento desse protótipo.
Marcas e licenças compreendem os registros das marcas do portfólio Biomm e aquisição de
GLUHLWRGHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVFRPH[FOXVLYLGDGHQRPHUFDGREUDVLOHLUR
Controladora
Consolidado
13 Fornecedores
2019
2018
2019
2018
Fornecedores nacionais



3.003




Fornecedores estrangeiros
39.396
18.809
39.396

Controladora e Consolidado
14 Títulos a pagar
2019
2018
16.638

Não circulante
2PRQWDQWHGHWtWXORVDSDJDUUHIHUHVHjDTXLVLomRHPRXWXEURGHGHWUrVORWHVGHWHUUHQR
ORFDOL]DGRVQDFLGDGHGH-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV 3( HRVGLUHLWRVSRVVHVVyULRVHDTXLVLWLYRV
GRWUHFKRGHXPDUXDORFDOL]DGDHQWUHHVVHVORWHVDOpPGRVEHQVPyYHLVXWLOLGDGHVHHGL¿FDo}HV
LQFRUSRUDGRV DR DWLYR GD &RPSDQKLD 2 VDOGR D SDJDU p FRUULJLGR SHOR ,3&),3( HP EDVHV
anuais.
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Instituição
Data da Vencto. Valor
¿QDQFHLUa Modalidade captação ¿QDO captado Juros anuais 2019
2018
(PSUpVW
BNDES
ORQJRSUD]R   60.000 7/3  
BDMG
(PSUpVW
FINEM
ORQJRSUD]R    7/3  
BDMG
(PSUpVW
FAPEMIG ORQJRSUD]R   30.000

 
(PSUpVW
FINEP
ORQJRSUD]R   
TJLP
 
(1.688) (1.991)
Custos de captação

 147.319
(PSUpVWLPRVFLUFXODQWH
 
 130.697
(PSUpVWLPRVQmRFLUFXODQWH
 147.319
Controladora e Consolidado
Movimentação dos empréstimos
2019
2018
Saldo Inicial
147.319

Adição de principal
7.399
$PRUWL]DomRGHSULQFLSDO
(8.787)
Encargos provisionados

10.901
$PRUWL]DomRGHHQFDUJRV


303

$PRUWL]DomRGHFXVWRVGHFDSWDomRGHHPSUpVWLPRV

147.319
2VPRQWDQWHVUHJLVWUDGRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHPGHGH]HPEURGHWrPDVHJXLQWH
composição, por ano de vencimento:









HDSyV

$OpPGDVJDUDQWLDVLQIRUPDGDVDQWHULRUPHQWH 1RWD([SOLFDWLYDQo$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVH
Nota Explicativa no,PRELOL]DGR RVHPSUpVWLPRVVmRJDUDQWLGRVSRU¿DQoDVGRVDFLRQLVWDV
controladores proporcionais às suas participações.
Controladora e consolidado
16 Salários e encargos sociais
2019
2018
Salários e encargos

1.084
Participação de resultados


1.108
790
3URYLVmRGHIpULDVHVDOiULR
6.004
4.644
17 Partes relacionadas - (a) A seguir os saldos decorrentes das transações entre partes
UHODFLRQDGDVHPGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
Controladora
2019
2018
Ativo
Partes relacionadas - Contas a receber - Biomm International (i)


Passivo
Partes relacionadas - Biomm International (ii)


Consolidado
2019
2018
Passivo
Partes relacionadas (iii)
 10.169
(i) O saldo a receber na controladora, refere-se ao saldo de royalties sobre os direitos de tecnologia
de produção de insulina da controladora para sua controlada direta, Biomm International. Esse
VDOGRQmRSRVVXLDLQFLGrQFLDGHMXURVpPDQWLGRHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRVHQmRSRVVXL
SURYLV}HVSDUDSHUGDV LL 2VDOGRDSDJDUFRPD%LRPP,QWHUQDWLRQDOUHIHUHVHDP~WXR¿UPDGR
HQWUH DV SDUWHV (VVH VDOGR QmR SRVVXL D LQFLGrQFLD GH MXURV H p PDQWLGR HP GyODUHV QRUWH
americanos. (iii) Refere-se a saldo recebido sobre contrato de transferência de tecnologia entre
Gabas Global e Biomm International. (b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
- O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ao
pessoal-chave da Administração está apresentada a seguir:
2019
2018
6DOiULRVHRXWURVEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV

8.848
Plano de pagamento baseado em ações
3.094


91
2XWURVEHQHItFLRVGHORQJRSUD]R

10.767
2VEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVHDGPLQLVWUDGRUHVFRQWHPSODPKRQRUiULRVHHQFDUJRV
VRFLDLVDRVGLUHWRUHVHFRPLWrHVWUDWpJLFRDVVLVWrQFLDPpGLFDHRXWURVEHQHItFLRVQmRPRQHWiULRV
DOpPGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVDRVGLUHWRUHVPHGLDQWHRFXPSULPHQWRGDVPHWDVDSURYDGDV
SHOR&RQVHOKR2VEHQHItFLRVGHORQJRSUD]RFRQWHPSODPRSODQRGHSUHYLGrQFLDSULYDGDGRV
diretores.
18 Plano de previdência privada - A Companhia oferece para seus colaboradores um Plano de
Previdência Complementar do tipo PGBL - Plano Gerador de Benefícios Livres, de contribuição
GH¿QLGD$V SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GHVWH SODQR VmR D  )XQGR GH FRQWULEXLomR GH¿QLGD R
SDUWLFLSDQWHWHUiDR¿QDOGRSODQRRVRPDWyULRGRVUHFXUVRVDSRUWDGRVSHOD&RPSDQKLDHSHOR
participante e os rendimentos do plano ao longo do período de participação. (b) Contribuição
QRUPDO GD SDWURFLQDGRUD D &RPSDQKLD FRQWULEXLUi HP DWp  GR VDOiULR QRPLQDO GR
participante, limitado à contribuição normal do participante. (c) A Companhia arcará com as
taxas de administração do plano e com as despesas bancárias. (d) O benefício será concedido
GHVGHTXHREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVSUpUHTXLVLWRVLGDGHPtQLPDGHDQRVHVWDUDSRVHQWDGR
SHOD SUHYLGrQFLD R¿FLDO WHPSR PtQLPR GH FRQWULEXLomR DR SODQR GH SUHYLGrQFLD SULYDGD GH
FLQFRDQRV1RH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDLQFRUUHXHP5 5HPGH]HPEURGH
 FRPGHVSHVDVGHFRQWULEXLomRQRVSODQRVGHSHQVmR
19 Cobertura de seguros - $ &RPSDQKLD PDQWpP DSyOLFHV GH VHJXUR FRQWUDWDGDV FRP XPD
GDVSULQFLSDLVVHJXUDGRUDVGRSDtVDVTXDLVIRUDPGH¿QLGDVSRURULHQWDomRGHHVSHFLDOLVWDVGR
VHJPHQWRHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDQDWXUH]DHRJUDXGHULVFRHQYROYLGR$VSUHPLVVDVGHULVFRV
DGRWDGDVGDGDDVXDQDWXUH]DQmRID]HPSDUWHGRHVFRSRGHXPDDXGLWRULDHFRQVHTXHQWHPHQWH
não foram auditadas pelos auditores independentes. As principais coberturas de seguro são:
Controladora e Consolidado
2019
2018
Riscos de engenharia
139.801
Riscos nomeados

Responsabilidade civil executivos


Responsabilidade civil geral (Engenharia)
6.000
,QFrQGLRH[SORV}HVHIHQ{PHQRVGDQDWXUH]D


Seguro de transportes

Riscos diversos e recomposição de documentos

20 Tributos diferidos - O imposto de renda e a contribuição social são registrados com base
na receita reconhecida e nos custos e despesas incorridos pelo regime de competência. Em 31
GHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomR
VRFLDOVREUHROXFURQRPRQWDQWHWRWDOGH5 GHGH]HPEURGH5 
Tal valor não está registrado contabilmente devido à inexistência de histórico de rentabilidade
na Companhia. (a) O imposto de renda e a contribuição social diferidos apresentam a seguinte
composição:
Imposto de renda e
contribuição social - diferido
(controladora e consolidado)
2019
2018
Diferença temporária sobre variação cambial não
UHDOL]DGD
389

&RPSHQVDomRGHSUHMXt]R¿VFDOOLPLWDGDD
(117)
(69)
sobre o total de IR e CSLL
176
161
Total
34%
34%
$OtTXRWDVYLJHQWHV GH,53-HGH&6//


Total do IRPJ e da CSLL diferidos - passivo líquido
(a) Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos
2019
2018
Saldo inicial


3UHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYDUHDOL]DGRV
(16)
(14)

47
Variação cambial tributada pelo regime de caixa


6DOGR¿QDO
(b) Conciliação da receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social
A seguir a reconciliação dos montantes de imposto de renda e contribuição social:
Controladora e Consolidado
2019
2018
3UHMXt]ROtTXLGRDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
contribuição social


Alíquota nominal (34% IR/CS)
18.963
14.460
Adições permanentes
(97)

Exclusões permanentes
383



&UpGLWRQmRFRQVWLWXtGRQRH[HUFtFLR
(38)
(33)
Imposto de renda e contribuição social
0%
0%
Taxa efetiva
21 Contingências - $&RPSDQKLDFRQVWLWXLXSURYLV}HVSDUDDo}HVFXMDH[SHFWDWLYDGHSHUGDIRL
considerada provável e que existe uma obrigação presente na data do balanço.
Controladora e Consolidado
Cíveis e Trabalhistas Tributárias Total
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 
Montante constituído (revertido) no


104
exercício

 
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
(P  GH GH]HPEUR GH  R YDORU WRWDO HQYROYLGR HP SURFHVVRV WULEXWiULRV FtYHLV H
WUDEDOKLVWDVFRPH[SHFWDWLYDGHSHUGDSURYiYHOVHJXQGRDYDOLDomRGD&RPSDQKLDpGH5
5HPGHGH]HPEURGH TXHVHUiGHWDOKDGRFRQIRUPHDEDL[RƔ5 5
HPGHGH]HPEURGH 2SURFHVVRWULEXWiULRHPTXHD&RPSDQKLD¿JXUDFRPRUpWHP
como principal causa a exatidão do ISS recolhido pelos prestadores de serviço envolvidos na
construção da fábrica da Companhia em Nova Lima/MG, contra as quais possuímos mecanismos
FRQWUDWXDLVGHUHVVDUFLPHQWRHGHUHVSRQVDELOLGDGHSRUFRQWLQJrQFLDVSDVVLYDVƔ5 5
HPGHGH]HPEURGH 3URFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRWULEXWiULRUHIHUHQWH0DQLIHVWDomRGH
Inconformidade relativa a PER/DCOMP não homologados pela Receita Federal, sob alegação
TXHQmRIRLFRPSURYDGDDRULJHPGRFUpGLWR UHWHQo}HVQDIRQWH TXHFRPS}HRVDOGRQHJDWLYR
GH ,53- GRV DQRV FDOHQGiULRV GH  H  Ɣ 5 3URFHVVRV WUDEDOKLVWDV HQYROYHQGR
responsabilidade subsidiária da Biomm, envolvendo funcionários de empresas contratados para
FRQVWUXomRGD)iEULFDFRPSHUGDSURYiYHO(PGHGH]HPEURGHQmRKiDo}HVFXMD
expectativa de perda foi considerada possível.
22 Patrimônio líquido - (a) Capital social - A movimentação acionária e do capital social da
Companhia está demonstrada a seguir:
Quantidade Capital
Evento
de ações (*)
social
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
 
 
Aumento de capital
 
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
Aumento de capital - plano de opção de compra de ações

1.096
 100.000
Aumento de capital
 
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
1~PHURGHDo}HVRUGLQiULDVDSUHVHQWDGRVSRUQ~PHURVLQWHLURV1RGLDGHMXQKRGH
IRL KRPRORJDGR R DXPHQWR GH FDSLWDO QR YDORU GH 5 HP UD]mR GD VXEVFULomR H WRWDO
LQWHJUDOL]DomR GH  Do}HV RUGLQiULDV HVFULWXUDLV H VHP YDORU QRPLQDO HPLWLGDV SHOD
&RPSDQKLD1RGLDGHMXQKRGHIRLDSURYDGRQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5PHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVRUGLQiULDV
HVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDOHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRSRUGHWHUPLQDGRVEHQH¿FLiULRV
GHVXDVUHVSHFWLYDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRXWRUJDGDVQRkPELWRGR3ODQRGH2SomR1R
GLDGHGH]HPEURGHIRLKRPRORJDGRRDXPHQWRGHFDSLWDOQRYDORUGH5HP
UD]mRGDVXEVFULomRHWRWDOLQWHJUDOL]DomRGHDo}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVHVHPYDORU
QRPLQDO HPLWLGDV SHOD &RPSDQKLD 2 FDSLWDO WRWDO DXWRUL]DGR H LQWHJUDOL]DGR GD &RPSDQKLD
p GH 5 2V SULQFLSDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  VmR R
*UXSR70* GDVDo}HV *UXSR9LQFL GDVDo}HV :0DUHV*XLD 
GDV Do}HV  %1'(63$5  GDV Do}HV  + 0DUHV *XLD  GDV Do}HV  %'0*7(&
 GDV Do}HV  R *UXSR *DHWDQL  GDV Do}HV  *UXSR (PULFK  GDV Do}HV 
*UXSR&D\XJD GDVDo}HV 2VDFLRQLVWDVUHPDQHVFHQWHVVRPDPGDVDo}HV(b)
Reserva de capital2YDORUGDUHVHUYDpGHFRUUHQWHGDVXEVFULomRFRPiJLRRFRUULGDHP
Adicionalmente, a reserva inclui os montantes relacionados ao plano de pagamento baseado
em ações da Companhia. (c) Dividendos - $RVDFLRQLVWDVpJDUDQWLGRXPGLYLGHQGRPtQLPR
GHGROXFUROtTXLGRDMXVWDGRGRH[HUFtFLRFDOFXODGRQRVWHUPRVGDOHJLVODomRVRFLHWiULD
1RVH[HUFtFLRVGHGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmRDSXURXOXFURHSRUWDQWR
QmRUHDOL]RXDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV(d) Plano de opção de compra de ações - Em 30
GHDEULOGHSRUPHLRGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDIRLDSURYDGRR3ODQRGH2SomRGH
Compra de Ações destinado aos diretores estatutários e aos empregados em posição de comando
GD &RPSDQKLD RX GH VXDV VXEVLGLiULDV TXH VHMDP LQGLFDGRV H DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2 3ODQR p DGPLQLVWUDGR SHOR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDREVHUYDGDVDVOLPLWDo}HVFRQVWDQWHVGR3ODQR1RkPELWRGR3ODQRRVEHQH¿FLiULRV
terão o direito, observadas determinadas condições, de subscrever ações da Companhia que
VHMDPHTXLYDOHQWHVDDWpGRQ~PHURWRWDOGHDo}HVRUGLQiULDVGHVXDHPLVVmR(PGH
GH]HPEURGHIRUDPRXWRUJDGDVRSo}HVGRUHIHULGRSODQR$VRSo}HVFRQFHGLGDV
aos executivos elegíveis da Companhia, mediante “Contrato de Outorga de Opção de Compra de
$o}HV´HVWmRVXMHLWDVDRFXPSULPHQWRGRVSHUtRGRVGHvesting, conforme cronograma abaixo,

São Paulo, sexta-feira, 27 de março de 2020

RXjRFRUUrQFLDGH(YHQWRH/LTXLGH]GD&RPSDQKLDQRTXDORFRUUDWUDQVIHUrQFLDGRVDFLRQLVWDV
controladores ações em quantidade superior a 80% do total de ações. As condições de exercício
GDVRSo}HVRXWRUJDGDVHPGHGH]HPEURGHWrPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV D ORWH
(correspondente a 70% do total de opções outorgadas): cumprimento dos períodos de vesting,
FRQIRUPHFURQRJUDPDDEDL[R L H[HUFtFLRGHDWpGRWRWDOGDV2So}HVGR/RWHDSDUWLU
GDGDWDGHDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2SomR LL H[HUFtFLRGHDWpGRWRWDOGDV2So}HVGR
/RWHDSDUWLUGHGHIHYHUHLURGH LLL H[HUFtFLRGHDWpGRWRWDOGDV2So}HVGR/RWH
DSDUWLUGHGHIHYHUHLURGHH LY H[HUFtFLRGHDWpGRWRWDOGDV2So}HVGR/RWHD
SDUWLUGHGHIHYHUHLURGH E ORWHH[HUFtFLRGHDWpGRWRWDOGDVRSo}HVRXWRUJDGDV
VXMHLWRjRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]GHQWURGRSUD]RGH GH] DQRVFRQWDGRVGD
DVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2SomR2SUHoRGHH[HUFtFLRFRUUHVSRQGHDRYDORUGH5 TXH
FRUUHVSRQGHDRYDORUSRUDomR¿[DGRQRDXPHQWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDKRPRORJDGRSHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP  GH MDQHLUR GH   DWXDOL]DGR SUR UDWD
WHPSRULVSHODYDULDomRSRVLWLYDGR,3&$PDLV TXDWURSRUFHQWR HQWUHGHMDQHLURGH
HGHGH]HPEURGH$GLFLRQDOPHQWHREHQH¿FLiULRGHYHUiVHFRPSURPHWHUDXWLOL]DUDWp
GRVHXE{QXVDQXDOHQHVVHFDVRD&RPSDQKLDDWULEXLUi%{QXV&RPSOHPHQWDUQRPHVPR
YDORUGRE{QXVGHVWLQDGRSDUDH[HUFtFLRGDRSomRDVHUXWLOL]DGRH[FOXVLYDPHQWHSDUDH[HUFtFLR
GD RSomR 2 YDORU MXVWR QD GDWD GD RXWRUJD EHP FRPR DV SULQFLSDLV SUHPLVVDV XWLOL]DGDV GH
DFRUGRFRPRPRGHORGHSUHFL¿FDomR%ODFN6FKROHVIRUDPDVVHJXLQWHV
1º lote
Premissas
9DORUMXVWRPpGLRQDGDWDGDRXWRUJD
3,08
Preço da ação

Volatilidade do preço da ação
30%
Taxa de retorno livre de risco
3%
9LJrQFLDPpGLDGDRSomR PHVHV
109
$YRODWLOLGDGHGRSUHoRGDDomRSUHYLVWDpEDVHDGDQDYRODWLOLGDGHKLVWyULFDDMXVWDGDGHVGHR
LQtFLR GD VpULH KLVWyULFD HP  GH IHYHUHLUR GH  VHQGR  PHVHV DQWHULRUHV j GDWD GD
RXWRUJD 2V FXVWRV GR %{QXV &RPSOHPHQWDU QR TXDO D &RPSDQKLD DWULEXLUi DR EHQH¿FLiULR
PRQWDQWHVLPLODUDRYDORUGRE{QXVGREHQH¿FLiULRGHVWLQDGRDRH[HUFtFLRGDVRSo}HVFRQIRUPH
&RQWUDWRGH2XWRUJDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRGDVDo}HV
na data da outorga, tendo por base o valor de mercado das ações ordinárias da Companhia. Em
GHGH]HPEURGHRLPSDFWRQRSDWULP{QLROtTXLGRIRLGH5 5HPGH
GH]HPEURGH 
Controladora
Consolidado
23 Receitas líquidas
2019
2018
2019
2018
Vendas brutas de produtos e serviços

1.619

1.619
(1.617)

(1.617)

Impostos e outras deduções
8.944

8.944

2 DXPHQWR QD UHFHLWD GH YHQGDV VH GHYH DR LQtFLR GD FRPHUFLDOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV
conforme Nota Explicativa nº 1.1.
24 Custos, despesas gerais e administrativas e outras despesas
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Gasto com pessoal
   
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(4.616) (1.740) (4.616) (1.740)
Serviços de terceiros

 (10.186) 
Gastos de infraestrutura




Gastos com manutenção
(810)
(480)
(810)
(480)
Despesas com viagens




Taxas tributárias




Outras despesas administrativas




Custo das mercadorias vendidas
(4.674)
(39) (4.674)
(39)
(3.749)

(3.749) 
Custo dos serviços prestados
(61.310)   
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Custos




Despesas gerais e administrativas
(44.679)   

(4.879) (8.111) 
Outras despesas
(61.310)   
Total
5HFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
-XURVGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
3.778



'HVFRQWRV¿QDQFHLURVREWLGRV
146

146

14.788
8.330 14.791
8.331
Variação cambial

13.337  
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRV
(10.690)
 (10.690) 
Juros passivos
(30)
(43)
(30)
(43)
Tarifas bancárias e IOF
(1.908)
(843) (1.909)
(844)
(9.378) (8.616)  (8.631)
Variação cambial

  

 (3.164) 
Total
26 Prejuízo por ação - (a) Básico - 2SUHMXt]REiVLFRSRUDomRpFDOFXODGRPHGLDQWHDGLYLVmR
GRUHVXOWDGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSHODTXDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HV
ordinárias em circulação durante o exercício.
2019
2018
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
 
4XDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGH
 
ações emitidas - ordinárias (milhares)

(1,00)
3UHMXt]REiVLFRSRUDomR5
(b) Diluído - 2SUHMXt]RGLOXtGRSRUDomRpFDOFXODGRPHGLDQWHDGLYLVmRGRUHVXOWDGRDWULEXtYHO
DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD SHOD TXDQWLGDGH PpGLD SRQGHUDGD GH Do}HV RUGLQiULDV HP
FLUFXODomRGXUDQWHRH[HUFtFLRVRPDGRDVRSo}HVGHDo}HVRXWRUJDGDVDRVEHQH¿FLiULRVGRSODQR
de opções.
2019
2018
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
 
4XDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGH
48.686 
ações emitidas - ordinárias (milhares)

(1,00)
3UHMXt]REiVLFRSRUDomR5
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHJHVWmRGHULVFRV)DWRUHVGHULVFR¿QDQFHLURA Companhia
pDIHWDGDSHODFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDEUDVLOHLUDH[SRQGRDDULVFRVGHPHUFDGRFRPRWD[DGH
FkPELR WD[D GH MXURV H ULVFR GH FUpGLWR ULVFR GH OLTXLGH] $ JHVWmR GH ULVFR ¿QDQFHLUR GD
&RPSDQKLDVHFRQFHQWUDHPPLQLPL]DUSRWHQFLDLVHIHLWRVDGYHUVRVGHPHUFDGR$&RPSDQKLD
QmRXWLOL]RXLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVQRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
(a) Risco de mercado - 5LVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVÀX[RVGHFDL[D
IXWXURV GH XP LQVWUXPHQWR ¿QDQFHLUR ÀXWXH GHYLGR D YDULDo}HV QRV SUHoRV GH PHUFDGR 2V
SULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRTXHDIHWDPD&RPSDQKLDVmRULVFRFDPELDOHWD[DGHMXURV(i)
Risco cambial - A exposição cambial da Companhia implica riscos de mercado associados às
oscilações cambiais do real em relação principalmente ao dólar norte-americano e ao euro. Os
compromissos futuros da Companhia em moeda estrangeira incluem pagamentos a fornecedores
HVWUDQJHLURV H SDUWHV UHODFLRQDGDV 1R FDVR GH GHVYDORUL]DomR GR UHDO HP UHODomR jV PRHGDV
estrangeiras, nas quais os compromissos estão atrelados, a Companhia poderá incorrer em
DFUpVFLPRQRYDORUHPUHDLVGHVVHVFRPSURPLVVRV$DGPLQLVWUDomRGDH[SRVLomRFDPELDOGD
&RPSDQKLD FRQVLGHUD GLYHUVRV IDWRUHV HFRQ{PLFRV DWXDLV H SURMHWDGRV DOpP GDV FRQGLo}HV
de mercado. A Companhia gerencia risco cambial, sobre sua expectativa de investimentos
em moeda estrangeira, dentro de seu plano de investimentos em sua nova unidade industrial,
XWLOL]DQGR FRPR LQVWUXPHQWR ¿QDQFHLUR D H[SDWULDomR GRV UHFXUVRV SDUD FRQWD FRUUHQWH QR
exterior em moeda estrangeira, no montante previsto para liquidação de futuros compromissos
HPPRHGDVHVWUDQJHLUDV(PGHGH]HPEURGHXPDSDUWHGRVFRPSURPLVVRV¿QDQFHLURV
GD &RPSDQKLD Mi FRQWUDWDGRV HVWi DWUHODGD DR GyODU WRWDOL]DQGR QHVWD GDWD 86  2V
YDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVHPUHDLVHUDPGH5XWLOL]DQGRDWD[DGHFkPELRGHIHFKDPHQWR
HPGHGH]HPEURGHGH5 UHDLVSRUXQLGDGHGHGyODU 
Consolidado
2019
2018
Moeda
Moeda
estrangeira
Reais estrangeira
Reais
Caixa e equivalente de caixa
GLVSRQtYHOQRH[WHULRU86


1.991
7.714
Depósitos bancários e aplicações
¿QDQFHLUDV86
 
 13.866
(9.041) (36.439)
(4.779) 
&RPSURPLVVRVHP86
(3.130) 
790

&DL[DOtTXLGRHP86
&DL[DGLVSRQtYHOQRH[WHULRU(85
3
14

9
Depósitos bancários e aplicações
¿QDQFHLUDV(85
117

169



&RPSURPLVVRVHP(85


117

&DL[DOtTXLGRHP(85
Considerando eventuais exposições cambiais, o cenário I abaixo apresenta o efeito no resultado
SDUD RV SUy[LPRV  PHVHV FRQVLGHUDQGR D SURMHomR GR 'yODU H (XUR &RP WRGDV DV RXWUDV
variáveis mantidas constantes estão demonstradas no cenário II e no cenário III os impactos, para
RVSUy[LPRVPHVHVGHXPDSRVVtYHOYDORUL]DomRGR5HDOSDUDVDOGRVDWLYRVHGHVYDORUL]DomR
GR5HDOSDUDVDOGRVSDVVLYRVHPHUHVSHFWLYDPHQWH
Consolidado
Cenário I Cenário Cenário
(Provável) II
III
(i)
25% (ii) 50% (iii)
([SRVLomRFDPELDOOtTXLGDHPGHGH]HPEURGH
HP86$QiOLVHH[SRVLomRSDUDRVSUy[LPRVPHVHV (3.130) (3.130) (3.130)
7D[DHP86HP
4,0307 4,0307 4,0307
Taxa cambial estimada conforme cenários
4,0800  
Diferenças entre taxas
0,0493 1,0693 
Impacto em reais
 (3.347) 
([SRVLomRFDPELDOOtTXLGDHPGHGH]HPEURGH
HP¼$QiOLVHH[SRVLomRSDUDRVSUy[LPRVPHVHV



7D[DHP¼HP
  
Taxa cambial estimada conforme cenários
  
Diferenças entre taxas
  
Impacto em reais
4
(134)

L  3DUD RV FHQiULRV HP  GH GH]HPEUR GH  HP 86 H ¼  IRUDP FRQVLGHUDGDV
UHVSHFWLYDPHQWH DV WD[DV HVWLPDGDV SHOR 5HODWyULR )RFXV GR GLD  GH GH]HPEUR GH  H
Bovespa. (ii) Foram considerados os cenários negativo de variação cambial do real para dólar
HSRVLWLYRGHYDULDomRFDPELDOGRUHDOSDUDHXURHPIXQomRGHHPGHGH]HPEURGHD
Companhia apresentar um caixa líquido negativo e positivo, respectivamente, nestas moedas. (ii)
Risco de taxas de juros - 5LVFRGHWD[DGHMXURVpRULVFRGRYDORUMXVWRGRVÀX[RVGHFDL[DRX
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVÀXWXHPSHODVYDULDo}HVGDVWD[DVGHMXURVGHPHUFDGR$&RPSDQKLD
DSUHVHQWDDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVORFDLVDWUHODGDVDMXURVSyV¿[DGRVQRFDVRR&','HQWUHDV
DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHXPWRWDOGH5HVWDYD
DSOLFDGRHPRSHUDo}HVGHUHQGD¿[DLQFOXLQGR&'%FRPOLTXLGH]GLiULDHPEDQFRVGHSULPHLUD
OLQKD$OpP GLVVR D &RPSDQKLD PDQWpP DSOLFDo}HV HP ORQJR SUD]R QR YDORU GH 5
UHIHUHQWH D ¿DQoDV EDQFiULDV HP EHQHItFLR D JDUDQWLDV MXQWR j )$3(0,* ),1(3 %'0* H
),1(0FRQIRUPHGHWDOKDGRQD1RWD([SOLFDWLYDQ$GtYLGD¿QDQFHLUDGD&RPSDQKLDHP
GHGH]HPEURGHpSyV¿[DGDYLQFXODGDj7-/3SDUDRFRQWUDWRMXQWRD),1(3H7/3
SDUDRVFRQWUDWRVMXQWRVDR%'0*H%1'(6(PUHODomRD)$3(0,*DGtYLGD¿QDQFHLUDp
SUp¿[DGD8PDYH]TXHRKLVWyULFRGHYDULDomRGD7-/3HGD7/3QmRVmRVLJQL¿FDWLYRVD
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDH[SRVLomRDWD[DGHMXURVQmRpUHOHYDQWH2UHVWDQWH
GDVDSOLFDo}HVVRPDQGR5HVWDYDDSOLFDGRHPXPIXQGRGHFUpGLWRSULYDGRWDPEpP
FRQVLGHUDGRGHSULPHLUDOLQKD2IXQGRpFODVVL¿FDGRSHOD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(QWLGDGHV
dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) como sendo fundo de Renda Fixa, e a sua
PHWDVHUiEXVFDUUHQWDELOLGDGHTXHVXSHUHDYDULDomRYHUL¿FDGDSHOR&HUWL¿FDGRGH'HSyVLWR
Interbancário (CDI) - CETIP publicado e divulgado pela ANBIMA. A rentabilidade do fundo
YDULDUiFRQIRUPHRSDWDPDUGDVWD[DVGHMXURVSUDWLFDGDVSHORPHUFDGRRXFRPSRUWDPHQWRGR
&HUWL¿FDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &', &(7,3
Saldo liquido
Modalidade – ONSHORE
2019
2018
)XQGR&UpGLWR3ULYDGR

49.104
CDB - CP - moeda nacional




CDB - LP - moeda nacional
96.734
73.189
2 )XQGR SRGHUi DORFDU VHXV UHFXUVRV HP WtWXORV S~EOLFRV IHGHUDLV WtWXORV SULYDGRV &'%V
debêntures, commercial SDSHUV&&%VH),'&V FRPFHUWL¿FDomRSRUDJrQFLDGHFODVVL¿FDomR
GHULVFRORFDOL]DGDQRSDtVRXWURVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHSRGHUiDGRWDUHVWUDWpJLDVGHJHVWmR
ativa em títulos privados que possuem maior expectativa de retorno, devido ao maior risco de
FUpGLWRHQYROYLGR$VHJXLUpDSUHVHQWDGRRTXDGURGRGHPRQVWUDWLYRGHDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGH
GRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVD¿PGHGHPRQVWUDURVDOGRGRDWLYR¿QDQFHLURFDOFXODGRVjXPD
WD[DSURMHWDGDFRQVLGHUDQGRXPFHQiULRSURYiYHO &HQiULR, FRPDGHVYDORUL]DomRGH
&HQiULR,, H &HQiULR,,, 
Exposição
Indicadores
31/12/2019 Cenário I (*) Cenário II Cenário III
Ativo
Selic
96.734

3,38%

5HFHLWD¿QDQFHLUDDLQFRUUHU



 )RQWH GRV tQGLFHV 5HODWyULR )RFXV  %$&(1 GH $ DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH
EXVFRXFRPRRLQGH[DGRUD6(/,&YLVWRTXHpXPLQGH[DGRUTXHPDLVVHDSUR[LPDHPUHODomR
jVPRGDOLGDGHVDSOLFDGDVSHOD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH$OpP
GLVVRHVVDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHWHPFRPRREMHWLYRPHQVXUDURLPSDFWRGDVPXGDQoDVQDV
YDULiYHLVGHPHUFDGRVREUHRVUHIHULGRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGR
se todos os demais indicadores de mercado constantes. Tais valores, quando de sua liquidação,
SRGHUmRVHUGLIHUHQWHVGRVGHPRQVWUDGRVGHYLGRjVHVWLPDWLYDVXWLOL]DGDVQRVHXSURFHVVRGH
elaboração. (b) Risco de crédito - (i) Risco de liquidez - 2ULVFRGHFUpGLWRGHFRUUHGHFDL[D
H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D GHSyVLWRV HP EDQFRV H LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV H VDOGRV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV$&RPSDQKLDDSOLFDVHXVUHFXUVRVMXQWRDLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVDYDOLDGDVFRPR
SULPHLUDOLQKDPHGLDQWHDXWRUL]DomRGDGLUHWRULD¿QDQFHLUD$H[SRVLomRPi[LPDDRULVFRGH
FUpGLWRQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGRUHODWyULRpRYDORUFRQWiELOGRVWtWXORVFODVVL¿FDGRVFRPR
HTXLYDOHQWHV GH FDL[D DSOLFDomR ¿QDQFHLUD GHSyVLWRV HP EDQFRV H LQVWLWXLo}HV ¿QDQFHLUDV H
VDOGRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV QD GDWD GR EDODQoR$ JHVWmR GR ULVFR GH OLTXLGH] FRQVLGHUD
D DYDOLDomR GRV UHTXLVLWRV GH OLTXLGH] SDUD DVVHJXUDU TXH D &RPSDQKLD GLVSRQKD GH FDL[D
VX¿FLHQWHSDUDDWHQGHUjVVXDVGHVSHVDVHLQYHVWLPHQWRVEHPFRPRRSDJDPHQWRGDVGtYLGDV
Os recursos mantidos pela Companhia são investidos em contas correntes com incidência de
MXURVGHSyVLWRVDSUD]RHGHSyVLWRVGHFXUWRSUD]RHVFROKHQGRLQVWUXPHQWRVFRPYHQFLPHQWRV
DSURSULDGRV RX OLTXLGH] VX¿FLHQWH SDUD IRUQHFHU PDUJHP VX¿FLHQWH FRQIRUPH GHWHUPLQDGR
SHODV SUHYLV}HV DFLPD PHQFLRQDGDV $ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHOLTXLGH]YLVDQGRDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV$
&RPSDQKLDJHUHQFLDRULVFRGHOLTXLGH]PDQWHQGRDVOLQKDVGHHPSUpVWLPRVLQIRUPDGRVQD1RWD
([SOLFDWLYDQHPRQLWRUDFRQVWDQWHPHQWHRVÀX[RVGHFDL[DSUHYLVWRV
Consolidado
Até 1 De 1 a Acima de
2019
2018
Consolidado
ano 2 anos
3 anos
Total
Total
Fornecedores
39.396
- 39.396 
Títulos a pagar
1.109
 16.638 
Partes relacionadas
  10.169
 41.796
101.009  147.319
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
 
  
Total
(ii) Estimativa do valor justo - Pressupõe-se que os saldos de disponibilidades, registrados
SHOR YDORU FRQWiELO HVWHMDP SUy[LPDV GH VHXV YDORUHV MXVWRV GHYLGR D URWDWLYLGDGH GH VXD
XWLOL]DomR(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVSDUWHVUHODFLRQDGDVIRUQHFHGRUHVHWtWXORVDSDJDU
VmRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHHVWmRFRQWDELOL]DGRVSHORVVHXVYDORUHVFRQWUDWXDLV
2019
Controladora
Consolidado
Valor
Valor
Valor
Valor
contábil
justo contábil
justo
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
 
 
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
 
89.803 89.803


Partes relacionadas
  119.878 119.878
Passivo
Fornecedores
39.396 39.396
39.396 39.396
Títulos a pagar
16.638 16.638
16.638 16.638
Partes relacionadas
 
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
   


Partes relacionadas
   

(c) Hierarquia de valor justo - 2V LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV UHJLVWUDGRV SHOR YDORU MXVWR
XWLOL]DQGRXPPpWRGRGHDYDOLDomRFRQIRUPH&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV(YLGHQFLDomR
são apresentadas conforme tabela abaixo:
2019
Controladora
Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

89.803
2018
Controladora
Consolidado
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativo
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

- 
28 Transações que não envolvem caixa ou equivalente de caixa - $&RPSDQKLDUHDOL]RXDV
seguintes atividades, operacionais, de investimento não envolvendo caixa, portanto, essas não
HVWmRUHÀHWLGDVQDGHPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
2019 2018
Adição ao intangível com contra partida em fornecedores
33.903
-XURVFDSLWDOL]DGRVQRLPRELOL]DGR
1.138 
-XURVFDSLWDOL]DGRVQRLQWDQJtYHO
114

7UDQVIHUrQFLDGHDWLYRVQmRFLUFXODQWHSDUDYHQGDQRLPRELOL]DGR
36.003 1.439
29 Eventos subsequentes - Início de Comercialização do Afrezza - (PGHMDQHLURGHD
&RPSDQKLDUHFHEHX2ItFLRGD&kPDUDGH5HJXODomRGR0HUFDGRGH0HGLFDPHQWRV&0('LQIRUPDQGRDFHUFDGDDSURYDomRGRUHJLVWURGRSUHoRIiEULFDGRPHGLFDPHQWR$IUH]]D LQVXOLQD
KXPDQDLQDOiYHOHPSy RTXHSHUPLWLXRLQtFLRGD&RPHUFLDOL]DomRGRPHGLFDPHQWRHPWRGRR
%UDVLOHPGHMDQHLURGHParticipação acionária - (PGHMDQHLURGHD&RPSDQhia recebeu correspondência do BNDESPAR informando que, em função do não exercício do
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQRkPELWRGRDXPHQWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDUHDOL]DGRHPGH]HPEURGH
KRXYHXPDGLOXLomRHPVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDSDVVDQGRSDUDGRWRWDOGDVDo}HV
2UGLQiULDVGD&RPSDQKLD(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDUHFHEHXFRUUHVSRQGrQFLDGR
IBR LP informando que, embora tenha sofrido uma diluição em decorrência do aumento de capLWDOGD&RPSDQKLDHIHWXDGRHPGH]HPEURGHDFHOHEUDomRHPGR7HUPRGH$MXVWH
de Participação de Acionistas, acarretou na recomposição de sua participação, passando a ser de
GRWRWDOGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLD
recebeu correspondência da Emvest Emrich Investimentos Ltda. informando que, em função do
QmRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQRkPELWRGRDXPHQWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDUHDOL]DGR
HPGH]HPEURGHKRXYHXPDGLOXLomRHPVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDSDVVDQGRSDUD
GRWRWDOGDVDo}HV2UGLQiULDVGD&RPSDQKLD(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDUHFHEHX
correspondência da Samos Participações Ltda. informando que, em função do não exercício do
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQRkPELWRGRDXPHQWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDUHDOL]DGRHPGH]HPEURGH
KRXYHXPDGLOXLomRHPVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDSDVVDQGRSDUDGRWRWDOGDVDo}HV
Ordinárias da Companhia. Captação de recursos de terceiros - (PGHIHYHUHLURGHD
&RPSDQKLD&DSWRX86SRUPHLRGH&&% &pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR DPSDUDGDSHOD
OHLSDUDFDSLWDOGHJLUR$FRPSDQKLDVHJXHVXDHVWUDWpJLDGHFDSWDomRGHUHFXUVRVHPOLQKD
GDVXDSROtWLFDGH¿QDQFLDPHQWRVGHVXDVRSHUDo}HVHSURWHomRFDPELDORiscos relacionados ao
Coronavírus - A Biomm efetuou análise dos riscos relacionados ao Coronavírus, e potenciais
UHÀH[RVHPVHXDPELHQWHGHQHJyFLRHHQWHQGHTXHDWpRPRPHQWRQmRKiLPSDFWRVVLJQL¿FDWLvos sobre suas atividades a ser divulgado como eventos subsequentes. A Companhia continuará
DYDOLDQGRRVULVFRVHSRWHQFLDLVUHÀH[RVGR&RURQDYtUXVHPVXDVRSHUDo}HVGHIRUPDFRQWtQXD
Conselho de Administração
Diretoria
Guilherme Caldas Emrich
+HUDOGR&DUYDOKR0DUFKH]LQL
:DOIULGR6LOYLQRGRV0DUHV*XLD1HWR
Francisco Carlos Marques de Freitas
/XL])UDQFLVFR1RYHOOL9LDQD
Luciano Vilela
Eduardo Augusto Buarque de Almeida
Ciro Enrique Massari
6pUJLR*XVPmR6XFKRGROVNL
Mirna Santiago Vieira
ËWDOR$XUpOLR*DHWDQL
&OiXGLR/XL]/RWWHQEHUJ
Dirceu Brás Aparecido Barbano
Responsáveis técnicos
7KDOXV$XJXVWXV6RX]D*RPHV
Mara Bertolin dos Santos Gomes
&RQWDGRU&5&0*2
&RQWDGRU&5&0*2
Contador
Controller
Relatório do auditor independente sobre
DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
Aos Administradores e Acionistas Biomm S.A.
Opinião - ([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGD%LRPP6$ ³&RPSDQKLD´
RX ³%LRPP´  TXH FRPSUHHQGHP R EDODQoR SDWULPRQLDO HP  GH GH]HPEUR GH  H DV
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
OtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDDVVLPFRPRDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD%LRPP6$HVXDVFRQWURODGDV ³&RQVROLGDGR´ TXHFRPSUHHQGHP
REDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGRHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HV
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido
HGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDV
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV DVSHFWRV
UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD %LRPP 6$ H VXDV FRQWURODGDV HP  GH
GH]HPEUR GH  R GHVHPSHQKR GH VXDV RSHUDo}HV H RV VHXV UHVSHFWLYRV ÀX[RV GH FDL[D
EHPFRPRRGHVHPSHQKRFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRV
SDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHDV
QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ¿QDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR International Accounting
Standards Board (IASB). Base para opinião - 1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRP
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
DXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHP
UHODomRj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRV
QR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR
)HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH H FXPSULPRV FRP DV GHPDLV UHVSRQVDELOLGDGHV pWLFDV FRQIRUPH
HVVDVQRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUD
fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em
QRVVR MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO IRUDP RV PDLV VLJQL¿FDWLYRV
em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV FRPR XP WRGR H
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV H SRUWDQWR QmR
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
Como o assunto foi conduzido em
Porque é um PAA
nossa auditoria
Existência física, apresentação e
mensuração do ativo imobilizado
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD Nossa abordagem de auditoria
SRVVXLVDOGRVLJQL¿FDWLYRHPDWLYRLPRELOL]DGR considerou, entre outros, os seguintes
UHJLVWUDGRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV procedimentos: inspeção física de
individuais e consolidadas, no montante de R$ LWHQV GR DWLYR LPRELOL]DGR UHYLVmR
 PLO (VVH DWLYR YHP VHQGR IRUPDGR das
principais
movimentações
DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV QR FRQWH[WR GD ocorridas no exercício, inspeção
implantação de uma unidade biofarmacêutica documental das principais adições e
em Nova Lima, no Estado de Minas Gerais, recálculo de depreciação.
GHVWLQDGD j SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GH
insulinas e outras proteínas terapêuticas por Nossos procedimentos de auditoria
HQJHQKDULDJHQpWLFD ELRIiUPDFRV 
demonstram que o reconhecimento
&RQVLGHUDQGRDUHOHYkQFLDGRVDOGRGHLPREL- e mensuração desses ativos, bem
OL]DGRHRJUDQGHYROXPHGHLWHQVDGLFLRQDGRV como as divulgações efetuadas em
QRV~OWLPRVDQRVDYHUL¿FDomRGDH[LVWrQFLDH notas explicativas, são consistentes
adequado estado de conservação dos itens foi com as evidências obtidas mediante
FRQVLGHUDGR XP DVVXQWR VLJQL¿FDWLYR SDUD D LQVSHo}HVItVLFDVHWDPEpPFRPEDVH
QRVVDDXGLWRULDGHGHGH]HPEURGH nos dados e informações obtidos.
Outros assuntos - Demonstrações do Va
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Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF 29.938.085/0001-35
Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Sobre a Companhia
17, contemplando todas as Estações entre Congonhas/Jardim Aeroporto - Morumbi/CPTM. As obras 3. Estratégia e Gestão
1.1 Aos acionistas: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações estão em andamento sem previsão de término. Ainda nesse contrato, temos um investimento pre- 3.1 Governança Corporativa: A Concessionária possui estrutura de governança corporativa que
Financeiras acompanhadas do relatório dos auditores independentes, elaboradas de acordo com VISTOQUE½AOBRADEREQUALIlCA¼»OEADEQUA¼»ODAINFRAESTRUTURADEINTEGRA¼»ODA%STA¼»O3ANTO inclui o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. A composição da alta gestão busca
as práticas adotadas no Brasil e expressando os resultados alcançados no exercício social encer- Amaro da Linha 5 - Lilás com a estação Santo Amaro da Linha 9 - Esmeralda da CPTM, visando valorizar o equilíbrio e a igualdade de oportunidades durante os processos de tomada de decisão.
rado em 31 de dezembro de 2019. Neste exercício, a Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô compatibilizá-la com a demanda e com o atendimento de exigências técnico-operacionais e de Por isso, todos os acionistas controladores têm participação efetiva no Conselho de Administrade São Paulo S.A. (“ViaMobilidade” ou “Companhia” ou “Concessionária”) continuou enfatizando segurança. 1.4 Destaques de 2019: Em 08 de abril de 2019 foi inaugurada a estação Campo ção, aprovando medidas de forma coletiva. 3.2 Gestão de Pessoas: A Concessionária acredita na
a implementação do seu modelo de gestão operacional, focando em boas práticas nos processos Belo. Futuramente, a estação terá integração com a Linha 17 - Ouro. Outro destaque relevante foi capacidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva a realização de
DEATENDIMENTOENAQUALIlCA¼»ODASPESSOAS COMOSUAATUA¼»ONOMONITORAMENTO GERENCIA- ACERTIlCA¼»ODA)3/ ANTECIPADAEMANOSEMESESEMRELA¼»OAOPRAZODO#ONTRATODE UMTRABALHOEMEQUIPE LEVANDOAORGANIZA¼»OASUPERARDESAlOSELIMITES&UNDAMENTADANESTA
mento e comunicação com o foco no usuário, objetivando a melhoria contínua da segurança, da Concessão. 1.5 Destaques Operacionais: A ViaMobilidade transportou 166 milhões de passagei- crença, a Companhia desenvolveu uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da
ORIENTA¼»O DOCONFORTO DAMOBILIDADEEDAmUIDEZDASUALINHADEMETRÇ1.2 Apresentação: A ros em 2019. Em 29 de novembro de 2019, obteve seu recorde diário, tendo transportado 643.796 seleção, retenção e desenvolvimento das pessoas, oferecendo subsídios para promover o cresciConcessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A., com sede em São Paulo, capital,
MENTODESEUSPROlSSIONAIS DEMANEIRASÆLIDAERESPONS¶VEL
tem como objeto principal a prestação dos serviços de operação, manutenção e conservação do pessoas. Durante o horário de pico a operação roda com 25 dos 26 trens da frota P - CAF. A frota 4. Sustentabilidade
transporte público de passageiros das Linha 5 - Lilás e 17 - Ouro do Metrô de São Paulo. A Linha ainda dispõe de 8 trens da frota F - Alstom.
A ViaMobilidade tem o compromisso com a sustentabilidade, que está baseado no tripé econômico,
5 - Lilás é uma linha de Metrô com extensão 20,1 km, 17 estações, 02 Pátios (Capão Redondo e 2. Desempenho Econômico-Financeiro
ambiental e social. O objetivo da Concessionária é desenvolver o negócio preservando o meio am07/03/2018 (data da
Guido Caloi) e 03 Terminais integrados de ônibus (Capão Redondo, Campo Limpo e Santo Amaro/
biente e a qualidade de vida da população de São Paulo. Em 2019, a ViaMobilidade desenvolveu
31/12/2019 constituição) à 31/12/2018 Variação % 86 atividades com apoio de parceiros, ONGs e instituições. Muitas dessas ações foram realizadas
Guido Caloi). A Linha 17 - Ouro é um monotrilho com extensão de 7,7 km, 08 estações elevadas e Em R$ mil
399.162
121.021
230% nas estações da linha com o objetivo de levar aos 559 mil usuários (média em dias úteis) da Linha
01 Pátio (Águas-Espraiadas). 1.3 Contrato de Concessão: O Contrato de Concessão foi assinado Receita líquida
(-)
Custos
e
despesas
(289.316)
(99.592)
191%
em 05 de abril de 2018 e tem duração inicial de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos.
5-Lilás atrações artísticas e culturais de diversas linguagens. Essas atividades humanizam e ati(42.594)
(35.224)
21% vam culturalmente os espaços de modo que a estação de metrô deixa de ser um ambiente somente
!#ONCESS»OFOIDESMEMBRADAEM&ASES SENDOsFase Pré-Operacional - iniciou-se a partir  2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
(21.641)
4.533
-577% de passagem para se tornar um lugar de lazer, convivência e conhecimento. Foram realizadas 68
da assinatura do Contrato (05 de abril de 2018) e teve duração de 120 dias, tendo em vista que a Imposto de renda e contribuição social
14.522
1.546
839% exposições em 2019, como:
Linha 5 - Lilás já se encontrava em operação pelo Metrô de São Paulo. Esse período ocorreu para a Equivalência patrimonial
60.133
(7.716)
879% s6ISITEO#HILEs5M'RITODE!LERTAs"ELEZASDO"RASIL 0ENEDOs/UTUBRO2OSAs2ESTÇs
TRANSI¼»OOPERACIONALENTREO-ETRÇEA#ONCESSION¶RIA6IA-OBILIDADEsFase I - a Fase I previa o Lucro (prejuízo) líquido
630.955
625.016
1% #INE&AVELAEs&ACESDA2EABILITA¼»O!CONCESSION¶RIADESENVOLVEUA¼ÊESSOCIAISEMPARCERIA
início da operação comercial da Linha 5 - Lilás completa (exceto Estação Campo Belo) e dos Termi- Dívida bruta
47.213
48.258
-2% COMOUTRASINSTITUI¼ÊES ÆRG»OSEEMPRESAS BENElCIANDOAPOPULA¼»ONOENTORNODASESTA¼ÊES
nais de integração intermodal - Capão Redondo, Campo Limpo e Santo Amaro/Guido Caloi. A Fase Investimentos
I, iniciou-se em 04 de agosto de 2018 com a Operação Comercial do trecho entre Capão Redondo e !VARIA¼»ODODESEMPENHOECONÇMICOlNANCEIRODEVE SEPRINCIPALMENTEPELA#OMPANHIATERSIDO da Linha 5-Lilás. Foram realizadas 54 campanhas com o tema saúde, bem-estar e cultura. Entre
Moema, juntamente com os terminais de integração intermodal - Capão Redondo, Campo Limpo e constituída em 07 de março de 2018, no exercício de 2018, a quantidade de estações em operação ELASEST»Os6ACINA¼»O&EBRE!MARELAs3ETEMBRO!MARELO #66s$IA.ACIONAL0#$s$IA
Santo Amaro/Guido Caloi. Em 31 de agosto de 2018 foi inaugurada a Estação AACD - Servidor e em ser inferior a operação de 2019. Maiores detalhes videm 1.3 Contrato de concessão. 2.1 Dividen- -UNDIALDE#OMBATE¹(IPERTENS»Os$IADOS(OMENSEs!RTENA2UA .ATAL6ALEDESTACARQUE
28 de setembro de 2018 foram inauguradas as estações Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara dos intermediários: Em outubro de 2019, após somente um ano de operação, a ViaMobilidade em dezembro de 2019 aconteceu a segunda Aula de Superioga na ViaMobilidade. A ação ocorreu
+LABINsFase II - Iniciou-se em 08 de abril de 2019, com a inauguração da Estação Campo Belo, realizou a 1ª distribuição de Dividendos aos seus Acionistas, no valor de R$ 41.944. 2.2 Destaque nas Estações Eucaliptos e Moema com o objetivo de promover a conscientização das pessoas
RESULTANDONAOPERA¼»OCOMERCIALPLENADA,INHAsFase III - Anteriormente estava prevista JCP: Em dezembro de 2019, a Companhia fez o destaque e distribuição de Juros sobre o Capital sobre a importância dos cuidados com a saúde, não apenas quando são acometidas por alguma
para novembro de 2019, conforme contrato de concessão, o início da operação comercial da Linha Próprio no valor bruto de R$ 4.408.
doença, mas também no seu dia-a-dia. 4.1 Prêmios e reconhecimentos: sProjeto premiado: A
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
$EMONSTRA¼»ODORESULTADODOEXERCÁCIOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODE
2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018
07/03/2018
Ativo
Passivo
(data da constituição)
Circulante
Circulante
Nota 31/12/2019
à 31/12/2018
Caixa e equivalentes de caixa
6
13.707
1.109
Debêntures
13
31.744
28.127
17
399.162
121.021
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6
76.900
74.920
Fornecedores
11.845
5.031 Receita operacional líquida
Contas a receber
7
8.879
19.635
Fornecedores - partes relacionadas
9
836
684 Custos dos serviços prestados
(90.590)
(32.544)
Contas a receber - partes relacionadas
9
166
112
Impostos e contribuições a recolher
5.374
624 Custo com pessoal
(33.914)
(14.124)
Dividendos à receber
9
3.449
383
Obrigações com poder concedente
20c
828
432 Custo de construção
Serviços
(35.524)
(13.056)
Tributos a recuperar
1.403
611
Obrigações sociais e trabalhistas
14
18.301
10.135
(23.077)
(4.841)
Despesas antecipadas
5.874
4.977
0ROVIS»ODEENERGIAEL½TRICAE)045
4.400
6.420 Depreciação e amortização
(7.832)
(1.764)
Adiantamento a fornecedores
226
361
Outras contas a pagar
3.986
- Custos com poder concedente
Materiais, equipamentos e veículos
(11.132)
(3.590)
Estoques
10.453
3.986
Água, telefone e internet
(2.025)
(594)
Outros créditos
296
66
77.314
51.453 Energia elétrica
Total do passivo circulante
(41.564)
(12.751)
Total do ativo circulante
121.353
106.160
Não
circulante
)045
(4.400)
Não circulante
Debêntures
13
599.211
596.889
Seguros
(6.205)
(2.378)
Realizável a longo prazo
Obrigações sociais e trabalhistas
14
64
- Outros
(717)
(102)
Estoques
6.662
(256.980)
(85.744)
Depósitos judiciais
9
599.275
596.889 Lucro bruto
Total do passivo não circulante
142.182
35.277
Impostos diferidos
8b
3.505
4.533
Despesas operacionais
10.176
4.533
Patrimônio líquido
Despesas gerais e administrativas
Capital social
16a
89.000
68.975
Despesas com pessoal
(17.553)
(5.625)
Investimentos
10a
18.234
1.223
Reserva legal
16b
2.621
Serviços
(9.589)
(5.785)
Imobilizado
11
15.413
11.987
Dividendos adicional proposto
16c
3.444
Depreciação e amortização
(1.048)
Intangível
12
584.957
570.128
Prejuízos acumulados
(7.716)
Materiais, equipamentos e veículos
(630)
(680)
Intangível em construção
12
21.521
15.570
95.065
61.259
Gastos com viagens e estadias
(69)
(256)
Total do ativo não circulante
650.301
603.441
Contribuições a sindicatos e associações de classe
(891)
(438)
771.654
709.601
Total do ativo
771.654
709.601 Total do passivo e patrimônio líquido
Campanhas publicitárias e eventos, feiras e informativos
(98)
(140)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Lanches e refeições
(111)
(247)
$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
3ERVI¼OSGR¶lCOS
(132)
(220)
Festas e confraternizações
(270)
(140)
Capital social
Dividendo Lucros/prejuízos
Despesas legais e judiciais
(106)
(149)
Subscrito
A integralizar
Reserva Legal adicional proposto
Total
acumulados
Outros
(639)
(168)
Constituição da Companhia em 07 de março de 2018
10
(10)
(31.136)
(13.848)
Aumento do capital social em 19 de março de 2018
88.990
(88.990)
- Outros resultados operacionais
(1.200)
Integralização de capital em 08 de março de 2018
1
1 Resultado de equivalência patrimonial
10a
14.522
1.546
124.368
22.975
Integralização de capital em 26 de março de 2018
1.483
1.483 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
18 (42.594)
(35.224)
Integralização de capital em 27 de março de 2018
7.416
7.416 2ESULTADOlNANCEIRO
Integralização de capital em 27 de junho de 2018
50.000
50.000 Lucro/(prejuízo) operacional antes do imposto de
renda e da contribuição social
81.774
(12.249)
Integralização de capital em 14 de dezembro de 2018
10.075
10.075 Imposto de renda e contribuição social - correntes
(7.716)
(7.716) e diferidos
Prejuízo líquido do período
8a (21.641)
4.533
89.000
(20.025)
(7.716)
61.259 Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
60.133
(7.716)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Integralização de capital em 26 de março de 2019
20.025
20.025
Lucro líquido do exercício
60.133
60.133
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
31 de dezebro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Destinações:
07/03/2018
Distribuições de dividendos intermediários em 29 de outubro de 2019
(41.944)
(41.944)
(data da constituição)
Juros sobre o capital próprio
(4.408)
(4.408)
31/12/2019
à 31/12/2018
Reserva legal
2.621
(2.621)
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
60.133
(7.716)
3.444
(3.444)
- Outros resultados abrangentes
Dividendo adicional proposto
89.000
2.621
3.444
95.065 Total do resultado abrangente do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
60.133
(7.716)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A., “Via- VALORCONT¶BILBRUTODOSATIVOSEDEBITADANORESULTADOB !TIVOSN»OlNANCEIROS/SVALORESCON- Nota
Mobilidade” ou “Companhia” ou “Concessionária”, domiciliada na Estrada de Itapecerica, nº T¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶IN- 2m #LASSIlCA¼»ODEOBRASDEMELHORIASINCORPORADASAOATIVOINTANGÁVEL )#0#
4157, Capão Redondo, São Paulo, Capital, tem como objeto principal a prestação dos serviços de dicação de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo está impaired, um novo 8b Impostos diferidos
operação, manutenção e conservação do transporte público de passageiros das Linhas 5 - Lilás e valor do ativo é determinado. A Companhia determina o valor em uso do ativo tendo como referên- 12 Amortização dos ativos intangíveis
17 - Ouro do Metrô de São Paulo. A Companhia foi constituída em 07 de março de 2018 e assinou o CIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPRO- 4. Determinação dos valores justos: Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia
contrato de Concessão em 05 de abril de 2018. A Five Trilhos - Administração e Participações S.A. VADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½ADATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDE- EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O
(“Five Trilhos”), subsidiária integral da ViaMobilidade, foi constituída com o objetivo de explorar RANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOSAUNIDADEGERADORADE lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O
as receitas acessórias da Companhia. A concessão tem prazo de 20 anos, contados a partir da caixa. Durante a projeção, as premissas chaves consideradas estão relacionadas à estimativa de BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS
data da emissão de Ordem de Início da Operação Comercial da Linha 5 - Lilás, que ocorreu em usuários, do projeto de infraestrutura detido aos índices que reajustam as tarifas, ao crescimento UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU
do Produto Interno Bruto (PIB) e à respectiva elasticidade ao PIB do negócio, custos operacionais, PASSIVO s #AIXA E BANCOS /S VALORES JUSTOS DESSES ATIVOS lNANCEIROS S»O IGUAIS AOS VALORES
04 de agosto de 2018.
2. Principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido apli- INmA¼»O INVESTIMENTODECAPITALETAXASDEDESCONTOS5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL CONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS
CADASCONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS a) Moeda é reconhecida no resultado caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperável estima- mensurados pelo valor justo por meio do resultado é apurado por referência aos seus preços de
estrangeira: s4RANSA¼ÊESCOMMOEDAESTRANGEIRA!TIVOSEPASSIVOSMONET¶RIOSEMMOEDAES- do. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»O
trangeira são convertidos para a moeda funcional da Companhia pela taxa de câmbio da data do CUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS DESCONTADOS DERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVULGA¼»O½CALCULADO
fechamento. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira, AVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIA¼ÊESATUAIS BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS UTILIZADAS NOS
são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avalia- DEMERCADODOVALORDODINHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MAPERDAPORREDU¼»O cálculos foram obtidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg).
ção ao valor justo, quando este é utilizado, e passam a compor os valores dos registros contábeis AOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS ASPERDASDE 'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS6IS»OGERALA Companhia apresenta exposição aos seem reais destas transações, não se sujeitando a variações cambiais posteriores. Os ganhos e as valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação GUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXAS
perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos são reconhecidos na de- PARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAISEXISTA5MA DEJUROSEINmA¼»OC 2ISCODETAXADEC·MBIOED 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANmonstração de resultados. b) Receitas de contratos com clientes: É aplicado um modelo de cinco perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determi- ceiro) e liquidez. A seguir estão apresentados as informações sobre a exposição da Companhia a
etapas para contabilização de receitas decorrentes de contratos com clientes, de tal forma que nar o valor recuperável, somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor cada um dos riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e
UMARECEITA½RECONHECIDAPORUMVALORQUEREmETEACONTRAPARTIDAAQUEUMAENTIDADEESPERATER contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não gerenciamento de risco e capital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo desdireito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. As receitas metroviárias, são tivesse sido reconhecida. i) Provisões: 5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO SASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Risco de crédito: Decorrem da possibilidade de a Companhia
reconhecidas quando da utilização pelos usuários/clientes do metrô. Receitas de construção: se- a Companhia possui uma obrigação legal ou não formalizada constituída como resultado de um SOFRERPERDASDECORRENTESDEINADIMPL¾NCIADESUASCONTRAPARTESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEgundo a ICPC 01 (R1), quando a concessionária presta serviços de construção ou melhorias na EVENTOPASSADO QUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇ- POSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOSlNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMO
infraestrutura, contabiliza receitas e custos relativos a estes serviços, os quais são determinados mico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos PR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRAEPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»O
em função do estágio de conclusão da evolução física do trabalho contratado, que é alinhada com mUXOSDECAIXAFUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREmETEASAVALIA¼ÊESATUAIS de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. No que tange às insAMEDI¼»ODOSTRABALHOSREALIZADOS5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZASIGNIlCATIVANA DEMERCADOQUANTOAOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO/SCUSTOS TITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO
sua realização. C )NSTRUMENTOSlNANCEIROSs#LASSIlCA¼»O!CLASSIlCA¼»OEMENSURA¼»ODOS lNANCEIROSINCORRIDOSS»OREGISTRADOSNORESULTADOj) 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRASReceitas avaliadas por agências de rating. b) 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»ODecorre da possibilidade
ATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSREmETEMOMODELODENEGÆCIOSEMQUEOSATIVOSS»OADMINISTRADOSE lNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS OSQUAIS de sofrer redução nos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes
SUASCARACTERÁSTICASDEmUXODECAIXA!SDUASPRINCIPAISCATEGORIASDECLASSIlCA¼»OPARAATIVOS são registrados através do resultado do exercício e variações cambiais positivas sobre instrumen- SOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES 
EPASSIVOSlNANCEIROSS»OMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOEAO6ALOR*USTOPORMEIODO2ESULTA- TOSlNANCEIROSPASSIVOS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSEVARIA¼ÊES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDO#ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO#$) RELATIVOS
DO6*2 /SATIVOSlNANCEIROSS»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSEATENDE- CAMBIAISSOBREPASSIVOSlNANCEIROS#USTOSDEEMPR½STIMOSQUEN»OSEJAMDIRETAMENTEATRIBUÁ- AS DEB¾NTURES !S TAXAS DE JUROS NAS APLICA¼ÊES lNANCEIRAS S»O EM SUA MAIORIA VINCULADAS ¹
REMAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIRESEN»OFOREMDESIGNADOSCOMOMENSURADOSAO6*2s3»O VEIS¹AQUISI¼»O CONSTRU¼»OOUPRODU¼»ODEATIVOSQUALIlC¶VEISS»ORECONHECIDOSNORESULTADODO variação do CDI. Detalhamentos a esse respeito podem ser obtidos nas notas explicativas nº 6 e
MANTIDOSDENTRODEMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSCOMOlMDE exercício com base no método da taxa efetiva de juros. k) Benefícios a empregados: sPlanos de 13. O reajuste da tarifa é feito pela variação do IPC (85%) e da energia elétrica (15 %) em fevereiro
RECEBERmUXOSDECAIXACONTRATUAISEs/STERMOSCONTRATUAISDOSATIVOSlNANCEIROSDEREMORIGEM  CONTRIBUI¼»ODElNIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGO de cada ano. Em 2019 o reajuste foi de 5,31%. c) Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibiEMDATASESPECIlCADAS AmUXOSDECAIXAQUECONSTITUAM EXCLUSIVAMENTE PAGAMENTOSDEPRINCI- SOBOQUALUMAENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVI- lidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas para a aquisição de
PALEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALEMABERTO4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMO dência) e não terá nenhuma obrigação de pagar valores adicionais. As obrigações por contribui- EQUIPAMENTOSEINSUMOSNOEXTERIOR BEMCOMOPARAALIQUIDA¼»ODEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOS»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2/SPASSIVOSlNANCEIROSS»OCLAS- ¼ÊESAOSPLANOSDEPENS»ODECONTRIBUI¼»ODElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOS panhia avalia permanentemente a contratação de operações de hedge para mitigar esses riscos.
SIlCADOSCOMOAOCUSTOAMORTIZADOOU6*25MPASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADO a empregados no resultado nos exercícios durante os quais serviços são prestados pelos emprega- d) 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital
AO6*2CASOFORCLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADO DOSs"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPRE- próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para
COMO TAL NO RECONHECIMENTO INICIAL /UTROS PASSIVOS lNANCEIROS N»O CLASSIlCADOS AO 6*2  S»O gados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o lNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODO
mensurados pelo custo amortizado. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de serviço relacionado seja prestado. l) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda capital, são monitorados permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões
FORMAIRREVOG¶VELCOMO6*2 UMATIVOOUPASSIVOlNANCEIROQUE DEOUTRAFORMA ATENDAAOSREQUI- e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previsto em contratos de debêntures. A AdSITOSPARASERMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADO SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUM 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 (base anual) ministração avalia que a Companhia goza de capacidade para manter a continuidade operacional
DESCASAMENTOCONT¶BILQUEDEOUTRAFORMASURGIRIAs-ENSURA¼»OEDESRECONHECIMENTO Ativos para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, dos negócios, em condições de normalidade. Informações sobre os vencimentos dos instrumentos
lNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO: São reconhecidos incialmente na data da negocia- CONSIDERANDOACOMPENSA¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADA lNANCEIROS PASSIVOS PODEM SER OBTIDAS NAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS / QUADRO SEGUINTE
ção, na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento e a 30% do lucro real. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos APRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONDENTESAO
mensurados pelo valor justo, deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis que estejam relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. O imposto cor- período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual de vencimento. Esses valores
a eles. Após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método rente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, às taxas vigentes na data do balan- são brutos e não descontados, e incluem pagamento de juros contratuais:
DOSJUROSEFETIVOS!SCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNANCIA- ço. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores con-ENOSDEANO
Entre 1 e 2 anos
MENTOS»OMENSURADASINICIALMENTEAOPRE¼ODAOPERA¼»O0ARAlNSDEAVALIA¼»ODOSmUXOSDE T¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAlNSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAlNSDE Debêntures (a)
43.783
635.251
caixa contratuais, que tem como composição somente pagamento de principal e juros, o principal TRIBUTA¼»O!TIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OMENSURADOSCOMBASENASALÁQUOTASQUESEES- Fornecedores
11.845
½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIALE OSJUROSS»ODElNIDOS pera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas Fornecedores - partes relacionadas
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COMOI UMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOII PELORISCODECR½DITOASSOCIADO QUEFORAMDECRETADASAT½ADATADOBALAN¼O EREmETEAINCERTEZARELACIONADAAOTRIBUTOSOBREO Obrigações com o poder concedente
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AOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEIII POROUTROSRISCOSE lucro, se houver. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em Outras contas a pagar
3.986
custos básicos, como por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos, assim como uma CONSIDERA¼»O O IMPACTO DE INCERTEZAS RELATIVAS ¹S POSI¼ÊES lSCAIS TOMADAS E SE O PAGAMENTO (a) Valores brutos dos custos de transação
MARGEMDELUCRO SEHOUVER!#OMPANHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOOSDIREITOS adicional de imposto de renda e juros deve ser realizado. A Companhia acredita que a provisão #AIXAEEQUIV
CONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAM OUQUANDOA#OMPANHIATRANSFEREOSDIREITOSAO PARA IMPOSTO DE RENDA NO PASSIVO EST¶ ADEQUADA EM RELA¼»O A TODOS OS EXERCÁCIOS lSCAIS EM
RECEBIMENTODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIRO EMUMATRANSA¼»ONAQUAL  ABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISlSCAISE
SUBSTANCIALMENTE TODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOS experiência passada. Essa avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas,
DATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO!RECEI- que levariam a Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão existente,
ta de juros e ganhos e perdas cambiais apurados na mensuração subsequente ou no desreconhe- tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que forem realizadas. Os
CIMENTODESSESATIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSNORESULTADO0ASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOS ATIVOS E PASSIVOS lSCAIS DIFERIDOS S»O COMPENSADOS CASO HAJA UM DIREITO LEGAL DE COMPENSAR
ao custo amortizado: A Companhia reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos, na data em PASSIVOSEATIVOSlSCAISCORRENTES RELACIONADOSAIMPOSTOSDERENDALAN¼ADOSPELAMESMAAUTOQUES»OORIGINADOS4ODOSOSOUTROSPASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOS»ORE- RIDADETRIBUT¶RIASOBREAMESMAENTIDADESUJEITA¹TRIBUTA¼»O5MATIVODEIMPOSTODERENDAE
conhecidos inicialmente na data de negociação, na qual se torna uma parte das disposições con- CONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDO½RECONHECIDOPORPREJUÁZOSlSCAIS BASESNEGATIVASEDIFEREN¼ASTEMtratuais do instrumento. São mensurados inicialmente pelo valor justo, deduzidos de quaisquer porárias dedutíveis quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis
custos de transação diretamente atribuíveis a eles. Após o reconhecimento inicial, são mensurados e contra os quais estes serão utilizados, limitando-se a utilização a 30% dos lucros tributáveis
PELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODOSJUROSEFETIVOS!#OMPANHIABAIXAUMPASSIVOlNAN- futuros anuais. Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias consideram a
ceiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas. A Companhia expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de viabiliDESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDECAIXADO dade aprovado pela administração, que contemplam premissas que são afetadas por condições
PASSIVO MODIlCADO S»O SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES  CASO EM QUE UM NOVO PASSIVO lNANCEIRO futuras esperadas da economia e do mercado, além de premissas de crescimento da receita decorBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO!DIFEREN¼AENTREOVALORJUSTODONOVO rente de cada atividade operacional da Companhia, que podem ser impactados pelas reduções ou
PASSIVOlNANCEIROEABAIXADOANTERIOR MODIlCADO ½RECONHECIDANORESULTADO!DESPESADEJUROS CRESCIMENTOSECONÇMICOS ASTAXASDEINmA¼»OESPERADAS VOLUMEDETR¶FEGO ENTREOUTRAS/IMe ganhos e perdas cambiais apurados na mensuração subsequente ou no desreconhecimento des- posto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de
SESPASSIVOSlNANCEIROSS»ORECONHECIDOSNORESULTADO!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOS ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete
pelo VJR: !TIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCLASSIlCADOSPELO6*2CASOTENHAMSIDOCLASSIlCADOS nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil. m) Direito da concessão: Em considecomo tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos de transação, bem como a mensuração ração à orientação contida nos itens 12 (b) e 14 da OCPC 05 - Contratos de concessão, a Compaposterior do valor justo, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado. Compensa- nhia adota a prática contábil de ativar o preço da delegação do serviço público pago ao Poder
ção:/SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALORLÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼O Concedente (divulgado na nota explicativa nº 12). n) Contratos de concessão de serviços - Direipatrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente to de exploração de infraestrutura - ICPC 01 (R1): A infraestrutura, dentro do alcance da Interexecutável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de pretação Técnica ICPC 01 - Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. d) Caixa e equivalentes de caixa e aplica- concessionário porque o contrato de concessão prevê apenas a cessão de posse desses bens para
¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOS a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao Poder Concedente após o encerramento
DECAIXAEINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALDETR¾SMESESOUMENOSAPARTIRDA do respectivo contrato. O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura
DATADACONTRATA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOSAUMRISCOINSIGNIlCANTEDEALTERA¼»ODEVALORs!PLI- para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no conCA¼ÊESlNANCEIRAS2EFERE SEAINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALSUPERIORATR¾S trato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance da ICPC 01, o concessionário atua
meses ou com vencimento inferior a esse prazo, porém sem previsão de utilização nesse período. como prestador de serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de construção ou
e) Custo de transação na emissão de títulos de dívida: Os custos incorridos na captação de re- melhoria) usada para prestar um serviço público, operar e manter essa infraestrutura (serviços de
CURSOSJUNTOATERCEIROSS»OAPROPRIADOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAmU¾NCIADOPRAZO COMBASENO operação) durante determinado prazo. Se o concessionário presta serviços de construção ou melhométodo do custo amortizado, que considera a Taxa Interna de Retorno (TIR) da operação para a ria, a remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é registrada pelo valor justo. Essa
APROPRIA¼»ODOSENCARGOSlNANCEIROSDURANTEAVIG¾NCIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNADERETORNO remuneração pode corresponder a direito sobre um ativo intangível. O concessionário reconhece
CONSIDERATODOSOSmUXOSDECAIXA DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRETIZA¼»ODATRANSA¼»O um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários pela prestaaté todos os pagamentos efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. f) Ativo imo- ção dos serviços públicos. O direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos dispêndios realibilizado: s2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»O/ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODE zados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários pela utilização
aquisição ou construção de bens, deduzido das depreciações acumuladas e perdas de redução ao da infraestrutura. Este direito é composto pelo custo da construção somado à margem de lucro e
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. Os custos dos ativos imobilizados aos custos dos empréstimos atribuíveis a esse ativo. A Companhia estimou que eventual margem,
são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, líquida de impostos, é irrelevante, considerando-a zero. A amortização do direito de exploração da
incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o infraestrutura é reconhecida no resultado do exercício de acordo com a curva de benefício econôativo no local e em condição necessária para que esses possam operar. Além disso, para os ativos mico esperado ao longo do prazo de concessão metroviária, tendo sido adotada a curva estimada
QUALIlC¶VEIS OSCUSTOSDEEMPR½STIMOSS»OCAPITALIZADOS1UANDOPARTESDEUMITEMDOIMOBILI- de passageiros como base para a amortização. o) Adoção inicial de normas e interpretações
zado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes princi- novas e revisadas: A Companhia adotou inicialmente, a partir de 1º de janeiro de 2019, a seguinpais) de imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefí- te norma: s CPC 06 - Arrendamentos: O CPC 06 substituiu as normas de arrendamento existencios econômicos do item do imobilizado a que se referem, caso contrário, é reconhecido no resulta- tes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03. Aspectos Complemendo como despesa. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela compa- tares das Operações de Arrendamento Mercantil. O CPC 06 introduziu um modelo único de contaração entre os recursos advindos de alienação com o valor contábil do mesmo, são reconhecidos no BILIZA¼»ODEARRENDAMENTOSNOBALAN¼OPATRIMONIALPARAARRENDAT¶RIOS5MARRENDAT¶RIORECONHECE
resultado como outras receitas/despesas operacionais. O custo de reposição de um componente do um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo
imobilizado é reconhecido como tal, caso seja provável que sejam incorporados benefícios econô- de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. IsenMICOSAELEEQUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/VALORCONT¶BILDOCOMPONEN- ções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A Companhia não
te que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção são reconhecidos no resul- IDENTIlCOUIMPACTOSEMSUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREFERENTESAOEXERCÁCIOlNDOEMDE
TADOQUANDOINCORRIDOSs$EPRECIA¼»O!DEPRECIA¼»O½COMPUTADAPELOM½TODOLINEAR ¹STAXAS DEZEMBRODEEMFUN¼»ODAADO¼»ODO#0#s ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de
consideradas compatíveis com a vida útil econômica e/ou o prazo de concessão, dos dois o menor. Impostos sobre o Lucro: Esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
As principais taxas de depreciação estão demonstradas na nota explicativa nº 11. Os métodos de CPC 32 - Tributos sobre a Renda, quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos de imdepreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício postos sobre o lucro pela autoridade tributária. Esta interpretação é efetiva para exercícios iniciasocial e eventuais ajustes serão reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis. g) Ativos dos em 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da Administração da Companhia, não existiram imintangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSSEGUINTESATIVOSINTANGÁVEISs$IREITODECONCESS»O VIDE PACTOSSIGNIlCATIVOSEMDECORR¾NCIADAINTERPRETA¼»O UMAVEZQUEOSPROCEDIMENTOSADOTADOS
ITEMhLvs$IREITODEUSOECUSTODESISTEMASINFORMATIZADOSEEMANDAMENTO3»ODEMONSTRADOS para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e preceao custo de aquisição, deduzidos da amortização, calculada de acordo com a geração de benefício dentes de Tribunais Administrativos e Judiciais. p) Novas normas e interpretações ainda não
ECONÇMICOESTIMADAs$IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURACONCEDIDA VIDEITEMhMv/SATIVOS efetivas: 5MAS½RIEDENOVASNORMASSER»OEFETIVASPARAEXERCÁCIOSINICIADOSAPÆSDEJANEIRO
EMFASEDECONSTRU¼»OS»OCLASSIlCADOSCOMOINTANGÁVELEMCONSTRU¼»O/SATIVOSINTANGÁVEISCOM DE!#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIVIDAËTILDElNIDAS»OMONITORADOSSOBREAEXIST¾NCIADEQUALQUERINDICATIVOSOBREAPERDADEVALOR RAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASEINTERPRETA¼ÊESN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIlCATIVONAS
recuperável. Caso tais indicativos existam, a Companhia efetua o teste de valor recuperável. h) DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIA $ElNI¼»ODEUMNEGÆCIOALTERA¼ÊESAO#0#  
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A !TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS! $ElNI¼»ODEMATERIALIDADEEMENDASAO#0#E#0# 
#OMPANHIARECONHECEPROVISÊESPARAPERDASESPERADASDECR½DITOSOBREATIVOSlNANCEIROSMENSU-  !PRESENTA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS Declaração deconformidade (com relação
rados ao custo amortizado. As provisões para perdas com contas a receber de clientes sem compo- às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPREPARADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶NENTESIGNIlCATIVODElNANCIAMENTO S»OMENSURADASAUMVALORIGUAL¹PERDADECR½DITOESPERA- BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELEVANTES
da para a vida inteira do instrumento, as quais resultam de todos os possíveis eventos de inadim- próprias das Demonstrações Financeiras estão divulgadas, e somente elas, estão sendo evidenPLEMENTOAOLONGODAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOlNANCEIRO/PERÁODOM¶XIMOCONSIDERADONA CIADAS EQUECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANASUAGEST»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a Compa- consolidadas não estão sendo apresentadas pela Companhia de acordo com os requisitos do
NHIAEST¶EXPOSTAAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSEORISCODECR½DITODEUMATIVOlNANCEIRO Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas por enquadrar-se no item
AUMENTOUSIGNIlCATIVAMENTEDESDEORECONHECIMENTOINICIALEAOESTIMARASPERDASDECR½DITO 4 (a) desse Pronunciamento. Sendo assim, sua controladora direta CCR S.A., está apresentando
esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevan- as demonstrações consolidadas. Em 26 de março de 2020, foi autorizada pela Administração da
tes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas #OMPANHIA A CONCLUS»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS Base de mensuração: As demonstrae qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e consi- ¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOS
derando informações prospectivas (forward-looking !#OMPANHIACONSIDERAUMATIVOlNANCEIRO lNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOMoeda funcional e moeda de aprecomo inadimplente quando: - É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obriga- sentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA
¼ÊESDECR½DITOA#OMPANHIAOU /CONTASARECEBERDECLIENTESESTIVERVENCIDOH¶MAISDE Companhia. Todos os saldos apresentados em Reais nestas demonstrações foram arredondados
dias. As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgaCR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE PELADIFEREN¼A mentos: !PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»O
ENTREOSmUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOSA#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOEOSmUXOSDE faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
caixa que a Companhia espera receber. As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
DEJUROSEFETIVADOATIVOlNANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOlNANCEIRO½BAIXADOQUANDO dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração
A#OMPANHIAN»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVOlNANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEM da Companhia, sendo as alterações reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas
PARTE.OENTANTO OSATIVOSlNANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITO e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes
para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. A às políticas contábeis adotadas e/ou incertezas sobre as premissas e estimativas relevantes, esPROVIS»OPARAPERDASPARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADO tão incluídas nas seguintes notas explicativas:

6IA-OBILIDADETEVEUMCOLABORADORENTREOSlNALISTASDO0R¾MIO&ERROVI¶RIO0ADR»ODA2EVISTA
&ERROVI¶RIA EMSETEMBRODE COMPROJETOIMPLANTADONA¶READE%NGENHARIA%L½TRICAsSelo
Empresa Posithiva: Pelo trabalho contínuo de conscientização para prevenção contra HIV/Aids,
a ViaMobilidade foi uma das instituições homenageadas em dezembro de 2019 pelo Programa
Municipal de DST/Aids, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo recebendo o Selo
de Empresa Posithiva. sOrdem do Mérito do Transporte - CNT: A ViaMobilidade foi homenageada
em abril de 2019 com a Ordem do Mérito do Transporte - a Medalha JK. A premiação foi oferecida
AO0RESIDENTEDA#ONCESSION¶RIA COMOUMDOSPROlSSIONAISQUESEDESTACARAMEMPELA
prestação de serviços relevantes no setor de transporte. A Medalha JK é concedida pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) desde 1991. sPesquisa de Satisfação: A qualidade do serviço
prestado pela ViaMobilidade foi comprovada mais uma vez pela Pesquisa de Satisfação, realizada
em outubro de 2019. O levantamento, realizado pelo instituto Data Folha, em parceria coma empresa Somar, apontou que o serviço prestado foi aprovado, ou seja, considerado como “ótimo” ou
“bom”, por 84,4% dos usuários.
5. Considerações Finais
5.1 Agradecimentos: A Concessionária agradece a todos os nossos usuários e aos acionistas
PELOAPOIOECONlAN¼ADEPOSITADOSNAEQUIPEDEDIRE¼»ODA#OMPANHIA AO'OVERNODO%STADODE
3»O0AULO AOSFORNECEDORES INSTITUI¼ÊESlNANCEIRASESEGURADORASPELAPARCERIADESENVOLVIDA
Agradecemos também aos nossos colaboradores pela dedicação e trabalho, fundamentais para
ASUPERA¼»ODOSDESAlOS5.2 Auditores Independentes: Em nosso relacionamento com o Auditor
)NDEPENDENTE BUSCAMOSAVALIAROCONmITODEINTERESSESCOMTRABALHOSDEN»O AUDITORIACOMBASE
no princípio de que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais e
promover nossos interesses. Entretanto, não contratamos nossos Auditores Independentes para
TRABALHOSDIVERSOSDAQUELESCORRELATOS¹AUDITORIAEXTERNA!SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAQUIAPREsentadas estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a partir de demonsTRA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADAS!SINFORMA¼ÊESN»OlNANCEIRAS ASSIMCOMOOUTRASINFORMA¼ÊES
operacionais, não foram objetos de auditoria por parte dos auditores independentes.
São Paulo, 26 de março de 2020.
A Administração.
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDE
dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
07/03/2018
(data da constituição)
31/12/2019
à 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(prejuízo) líquido do exercício
60.133
(7.716)
Ajustes por:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
1.028
(4.533)
Depreciação e amortização
24.125
4.841
Baixa do ativo imobilizado
291
Equivalência patrimonial
(14.522)
(1.546)
Varição cambial fornecedores estrangeiros
(8)
Juros e variação monetária sobre debêntures
49.174
37.738
0ROVIS»ODEENERGIAEL½TRICAE)045
(2.020)
6.420
Constituição da provisão para riscos cíveis e trabalhistas
28
(1.409)
Capitalização de custos de empréstimos
116.820
35.204
Variação nos ativos e passivos
Aumento dos ativos
Contas a receber
10.756
(19.635)
Contas a receber - partes relacionadas
(54)
(112)
Tributos a recuperar
(792)
(611)
Dividendo recebido
1.485
Estoques
(13.129)
(3.986)
Adiantamento a fornecedores
135
(361)
Despesas antecipadas e outros créditos
(1.136)
(5.043)
Aumento dos passivos
Fornecedores
6.822
5.031
Fornecedores - partes relacionadas
152
684
Obrigações sociais e trabalhistas
8.230
10.135
Obrigações com poder concedente
396
432
Impostos e contribuições a recolher
18.292
624
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social
(13.542)
Pagamento de riscos cíveis e trabalhistas
(28)
3.986
Outras contas a pagar
138.393
22.362
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
(6.794)
(11.987)
Adição de ativo intangível
(40.419)
(590.539)
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLIQUIDASDERESGATE
(1.980)
(74.920)
(7.040)
(60)
Aumento de capital em investida
(56.233)
(677.506)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Debêntures
Captações
1.192.968
Pagamentos de principal
(600.000)
Pagamentos de juros
(43.235)
(5.690)
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos a
acionistas controladores
(46.352)
20.025
68.975
Integralização do capital social
Caixa líquido (usado nas)/proveniente das atividades
(69.562)
656.253
 DElNANCIAMENTO
12.598
1.109
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
1.109
13.707
1.109
.OlNALDOEXERCÁCIO
12.598
1.109
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
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 )NSTRUMENTOS lNANCEIROS ! #OMPANHIA MANT½M OPERA¼ÊES COM INSTRUMENTOS lNANCEIROS
3ALDOlNAL A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de derivativos
(1.777) com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que
(206) a administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros e etc.). A política de controle consiste em
(25.383) acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado.
(27.366) Não são efetuadas aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos
606.478 DERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDASCOMODERIVATIVOSEXÆTICOS/SRESULTADOSOBTIDOSCOM
ESTASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA
2018
Valor de custo
Taxa média anual de amortização %
Adições Transferências (a) 3ALDOlNAL
2019
Direitos de exploração da infraestrutura
17.876
2.825
20.701
Valor justo
!TIVOSlNANCEIROS
Direitos da concessão
554.268
554.268
através do
mensurados ao custo
Intangível
572.144
2.825
574.969
resultado
amortizado
Intangível em construção
18.395
(2.825)
15.570
Total do custo
590.539
590.539 Ativos
Caixa e bancos
103
Valor de amortização
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
90.504
Direitos de exploração da infraestrutura
(b)
(174)
(174)
Contas a receber
8.879
Direitos da concessão
(b)
(4.667)
(4.667)
Contas a receber - partes relacionadas
166
Total amortização
(4.841)
(4.841)
Dividendos à receber
3.449
Total geral
585.698
585.698
Passivos
A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVELB !MORTIZA¼»OPELACURVADEBENEFÁCIOECONÇMICO
Debêntures (a)
Foram acrescidos aos ativos intangíveis, custos de empréstimos no montante de R$ 1.084 em 2019. (Custos de operação assistida no montante de R$ 17.848 no período de 07 de março de 2018 a
Fornecedores e outras contas a pagar
31 de julho de 2018, composto por R$ 17.814 referente a mão de obra e R$ 34 referente a serviços de terceiros, conforme estabelecido no contrato de concessão na cláusula 10.4.6). A taxa média de
Fornecedores - partes relacionadas
capitalização em 2019 foi de 6,92% a.a. (custo dos empréstimos dividido pelo saldo médio de debêntures).
Obrigações com o Poder Concedente
13. Debêntures
90.607
12.494
Taxa efetiva do custo de
Custos de transação Saldos dos custos a apropriar
(a) Valores líquidos dos custos de transação.
Série
Taxas contratuais
trasação (% a.a.)
incorridos
em 2019 6ENCIMENTOlNAL
2019
2018
1a Emissão - série única
CDI + 1,75% a.a.
2,148% (a)
6.680
3.110
Abril de 2021 630.955 625.016 (b)
/S
SEGUINTES
M½TODOS
E
PREMISSAS
FORAM
ADOTADOS
NA
DETERMINA¼»O
DO
VALOR
JUSTO
s
Caixa
e
Total geral
3.110
630.955 625.016
BANCOS APLICA¼ÊESlNANCEIRAS Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos idênticos
Circulante
AOSSALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEM#$"#ERTIlCADODE$EPÆSITO"ANC¶RIO EINSDebêntures
34.065 30.398
trumentos similares possuem liquidez diária com a recompra na “curva do papel” e, portanto, a
Custos de transação
(2.321) (2.271)
#OMPANHIAENTENDEQUESEUVALORJUSTOCORRESPONDEAOSEUVALORCONT¶BILsContas a receber,
31.744 28.127
contas a receber - partes relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar, fornecedores
Não Circulante
- partes relacionadas e dividendos a receber - Os valores justos são próximos dos saldos contáDebêntures
600.000 600.000
BEIS
DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESsObrigações com o poder concedente
Custos de transação
(789) (3.111)
#ONSIDERAM SEOSVALORESCONT¶BEISDESSEINSTRUMENTOlNANCEIROEQUIVALENTEAOSVALORESJUSTOS 
599.211 596.889
PORSETRATARDEINSTRUMENTOlNANCEIROCOMCARACTERÁSTICASEXCLUSIVASsDebêntures mensuradas
ao custo amortizado - Caso fosse adotado o critério de reconhecer esses passivos pelos seus
(a) O custo efetivo destas transações refere-se à taxa interna de retorno (TIR) calculada consi2019
2018
valores
justos, os saldos apurados seriam os seguintes:
Participação Quantidade Participação Quantidade
Ações a
derando os juros contratados mais os custos de transação. Para os casos aplicáveis, não foram
2019
2018
acionária de ações
acionária de ações integralizar
CONSIDERADASPARAlNSDEC¶LCULODA4)2ASTAXASCONTRATUAISVARI¶VEIS
Valor
Valor
Valor
Valor justo
83,34% 74.172.600
83,34% 74.172.600 16.688.835
Garantias: B !VALlAN¼ACORPORATIVADA##2NAPROPOR¼»ODESUAPARTICIPA¼»OACION¶RIADIRETA CCR S.A.
contábil
justo
contábil (Reapresentado)
Ruasinvest Participações S.A.
16,66% 14.827.400
16,66% 14.827.400 3.336.165
indireta.
Debêntures
(a) (b)
634.065
647.017
630.398
645.211
100,00% 89.000.000
100,00% 89.000.000 20.025.000
Cronograma de desembolsos (não circulante)
(a)
Os
valores
contábeis
estão
brutos
dos
custos
de
transação.
(b)
Os
valores
justos estão quali2019 b. Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, lCADOSNONÁVEL CONFORMEDElNI¼»ODETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ASEGUIR/S
2021
600.000 nos termos do artigo nº 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
VALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSmUXOSDECAIXAAT½OVENCIMENTODASOPERA¼ÊES
600.000 c. Dividendos: Os dividendos são calculados em conformidade com o estatuto social e de acordo com com base em taxas futuras obtidas através de fontes públicas (ex: B3 e Bloomberg), acrescidas
A Companhia possui debêntures com cláusulas de cross default e/ou cross acceleration, ou seja, a Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). Em 28 de outubro de 2019, foi aprovado em Reunião dos spreads contratuais e trazidos a valor presente pela taxa livre de risco (pré-DI). Hierarquia de
que estabelecem vencimento antecipado, caso deixe de pagar valores devidos em outros contratos do Conselho de Administração (RCA), o pagamento de dividendos intermediários dos lucros apurados valor justo: !#OMPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALOR
PORELAlRMADOS/SINDICADORESS»OCONSTANTEMENTEMONITORADOSAlMDEEVITARAEXECU¼»ODE no período de 01 de janeiro de 2019 a 30 de setembro de 2019, no montante de R$ 41.944, correspon- JUSTO OSQUAISEST»OQUALIlCADOSASEGUIR
TAISCL¶USULAS!SEGUIRESPECIlCAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASECL¶USULASRESTRITIVAS dente a R$ 0,47128583180 por ação. O pagamento dos dividendos foi realizado em 29 de outubro de
2019
2018
vinculadas aos contratos de debêntures, seguindo a indexação da primeira coluna do quadro onde 2019. A Administração da Companhia propôs a distribuição de dividendo adicional no montante de Nível 2:
as operações estão detalhadas. As condições, garantias e restrições pactuadas vêm sendo cum- R$ 3.444, a serem aprovados na AGO de 2020. Os requerimentos relativos aos dividendos mínimos !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
90.504
74.920
pridas regularmente. Em 16 de maio de 2018, foram integralizadas a 1ª emissão de debêntures obrigatórios relativos ao exercício de 2019, foram atendidos conforme o quadro a seguir:
60.133 /SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERem série única, no valor nominal total de R$ 600.000, com vencimento em 03 de abril de 2021. Lucro líquido do exercício
CADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOSID¾NTICOSs.ÁVELinputs,
diferentes
dos
preços
negociados
(7.716)
A remuneração é de CDI + 1,75% a.a., sendo que os juros serão pagos anualmente, no mês de Absorção do prejuízo acumulado
52.417 em mercados ativos incluídos no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente
ABRILEOPRINCIPALSER¶PAGONOVENCIMENTO!EMISS»OCONTACOMGARANTIAlDEJUSSÆRIAPRESTADA
2.621 PRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVOOUPASSIVO QUE
pelas acionistas na proporção de suas participações no capital. Como cláusulas restritivas desta (-) Constituição de reserva legal
49.796 não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Análise de sensibiemissão, a Companhia não poderá distribuir dividendos e não poderá contratar endividamento Lucro líquido ajustado
Dividendo mínimo obrigatório - 25% sobre o lucro líquido ajustado
12.449 lidade: As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em
adicional com terceiros em montante superior a R$ 180.000. Em 18 de outubro de 2019 foi apro- Juros sobre capital próprio pagos
(4.408) relação a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas estimativas
vada, pela assembleia geral de debenturistas, a distribuição de dividendos no montante de R$ Dividendos intermediários aprovados e pagos
(41.944) e premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das transações envolvendo essas
41.944, pagos em 29 de outubro de 2019. Esta emissão deverá ser obrigatoriamente resgatada ou Total
(46.352) estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente
amortizada antecipadamente em caso de contratação e desembolso de dívida de longo prazo para d. Juros sobre o capital próprio: Em 16 de dezembro de 2019, foi aprovado em Reunião do Con- ao processo utilizado na preparação das análises. Análise de sensibilidade de variações nas
lNANCIAMENTODAOUTORGAEOUINVESTIMENTOS
selho de Administração o destaque pela Companhia de juros sobre o capital próprio no montante taxas de juros: Abaixo estão demonstrados os valores resultantes das variações monetárias e de
14. Obrigações sociais e trabalhistas
bruto de R$ 4.408, correspondente a R$ 0,04952937955 por ação, do lucro apurado no exercício, JUROSSOBREOSCONTRATOSDEDEB¾NTURESCOMTAXASPÆS lXADAS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA 
2019
2018 com base no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2018 (deduzido ou acrescido, pro rata die AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Efeito em R$ no resultado
Circulante
de eventuais movimentações ocorridas até 20 de dezembro de 2019, exceto quanto ao resultado do
Exposição Cenário Cenário Cenário
Salários e remunerações a pagar
3.075
2.948 próprio exercício), pagos em 20 de dezembro de 2019.
Operação
Risco Vencimentos até em R$ (3)(4) provável A 25% B 50%
Benefícios a pagar
22
43 17. Receitas operacionais
(2)
Abril de 2021 634.065 (39.322) (46.389) (53.455)
Previdência privada
79
87
07/03/2018 (data da Debêntures - 1ª Emissão (5) CDI (2)
!PLICA¼»OlNANCEIRA#$"
CDI
90.504
2.669 3.337 4.002
'RATIlCA¼ÊESEPARTICIPA¼ÊESAPAGAR
6.337
31/12/2019 constituição) à 31/12/2018
(36.653) (43.052) (49.453)
Encargos sociais e previdenciários
2.770
2.557 Receitas metroviárias
372.858
106.897 Efeito líquido
Provisão para férias
6.018
4.500 Receitas de construção (ICPC 01 R1)
33.914
14.124 As taxas(1)de juros consideradas
foram :
18.301
10.135 Receita bruta
406.772
121.021
(2)
CDI
4,40%
5,50% 6,60%
Não circulante
Impostos sobre receitas
(7.454)
'RATIlCA¼ÊESEPARTICIPA¼ÊESAPAGAR
64
- Devoluções e abatimentos
(156)
- (1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas
64
- Deduções das receitas brutas
(7.610)
- nos 12 meses do cálculo: No item (2) abaixo, estão detalhadas as premissas para obtenção das
14. Provisão para riscos cíveis e trabalhistas: A Companhia é parte em ações judiciais e proces- Receita líquida
399.162
121.021 taxas do cenário provável: (2) Refere-se à taxa de 31/12/2019, divulgada pela B3; (3) Nos valores
de
exposição
não
estão
deduzidos
os
custos
de
transação
e
também
não
estão
considerados os
sos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de 2ESULTADOlNANCEIRO
07/03/2018 (data da
suas respectivas operações, envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias e cíveis. A Admi31/12/2019 constituição) à 31/12/2018 saldos de juros em 31/12/2019 quando estes não interferem nos cálculos dos efeitos posteriores;
(4) Os cenários de estresse contemplam uma depreciação dos fatores de risco (CDI); (5) Como o
NISTRA¼»OCONSTITUIUPROVIS»OEMMONTANTECONSIDERADOSUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDAS $ESPESASlNANCEIRAS
estimadas com as ações em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de seus Juros sobre debêntures
(49.174)
(37.738) conceito é de dívida líquida, o cenário para se mensurar o impacto no caixa sobre as aplicações
lNANCEIRAS½OMESMOPARAOENDIVIDAMENTO
OUSEJA
DEAUMENTODETAXASDEJUROS.ESTECEN¶RIO

assessores jurídicos, (ii) análise das demandas judiciais pendentes e (iii) com base na experiência Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
(14)
anterior referente às quantias reivindicadas.
4AXA COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS
(346)
(159) ASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASSEBENElCIAM POISS»OPÆS lXADA
2018
2019
Capitalização de custos dos empréstimos
1.409
- 20. Compromissos vinculados ao contrato de concessão; a. Compromissos com o Poder ConNão circulante
Saldo inicial
Constituição
Pagamentos 3ALDOlNAL
(48.125)
(37.897) cedente: Outorga variável: Refere-se ao montante a pagar ao Poder Concedente a título de contribuição
variável
de
outorga,
resultante
da
aplicação
de
alíquota
de
1%
sobre
a
receita
operacional
Cíveis e administrativos
1
(1)
- 2ECEITASlNANCEIRAS
27
(27)
- 2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Trabalhistas
5.489
2.673 BRUTA.ODECORRERDOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE FOIPAGOAO0ODER#ONCEDENTE
28
(28)
- Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
22
- o montante de R$ 3.531 (R$ 666 em 31 de dezembro de 2018). b. Compromissos relativos às
16. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social da Companhia é de R$ 89.000, composto *UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS
20
- concessões: A Companhia assumiu compromissos em seu contrato de concessão que contemplam
por 89.000.000 ações ordinárias. Em 26 de março de 2019 foram integralizados na proporção das
5.531
2.673 investimentos (melhorias e manutenções) a serem realizados durante o prazo de concessão. Os
suas acionistas R$ 20.025, totalizando o capital subscrito de R$ 89.000 (R$ 1 por ação ordinária). 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
(42.594)
(35.224) VALORESDEMONSTRADOSABAIXOREmETEMOVALORDOSINVESTIMENTOSESTABELECIDOSNOINÁCIODOCONTRATO

DECONCESS»O AJUSTADOPORREEQUILÁBRIOSlRMADOSCOMO0ODER#ONCEDENTEEATUALIZADOSANUALmente pelos índices de reajuste tarifário da concessionária:
2019
2018
Compromisso de investimento (a)
69.469
71.455
(a) Referem-se a melhor estimativa dos investimentos obrigatórios a ser realizado pela concessionária, sem considerar gatilhos adicionais. Os valores estão atualizados pelo IPC-Fipe, respectivamente, até a data da última atualização da tarifa.
Os valores acima não incluem eventuais investimentos contingentes, de nível de serviço e casos
em discussão para reequilíbrio.
c. Obrigações com poder concedente:
2019
2018
Circulante
Outorga variável
414
216
6ERBADElSCALIZA¼»O
414
216
828
432
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXAa.!#OMPANHIACLASSIlCAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADE
DElNANCIAMENTO PORENTENDERQUETALCLASSIlCA¼»OMELHORREPRESENTAOSmUXOSDEOBTEN¼»ODE
recursos. b. 2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Dividendos e Capital
Debêntures JCP a pagar social
Total
Saldo Inicial
(625.016)
- (68.975) (693.991)
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
Pagamento de juros
43.235
- 43.235
Dividendos intermediários e JCP pagos
46.352
- 46.352
Integralização de capital
- (20.025) (20.025)
4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXA
 DElNANCIAMENTO
43.235
46.352 (20.025) 69.562
Outras variações
Despesas com juros, variação monetária
(49.174)
- (49.174)
Constituição dividendos a pagar e destaque de JCP
(46.352)
- (46.352)
Total das outras variações
(49.174)
(46.352)
- (95.526)
Saldo Final
(630.955)
- (89.000) (719.955)
22. Eventos subsequentes: sCoronavírus: Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto deSENCADEOUDECISÊESSIGNIlCATIVASDEGOVERNOSEENTIDADESDOSETORPRIVADO QUESOMADASAOIMPACTO
potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar os seGUINTESIMPACTOSRELEVANTESNOSVALORESRECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS#ONSIDERANDO
ASITUA¼»OATUALDADISSEMINA¼»ODOSURTO ENTENDEMOSQUEANOSSAPROJE¼»ODERECEITASEDOSmUXOS
de caixa operacionais para o ano de 2020 deverá ser revisada, podendo ser possível o reconhecimento
de provisão para perda ao valor recuperável nos ativos da Companhia, principalmente, relacionado a
realização de contas a receber e recuperabilidade do ativo intangível e realização do imposto de renda
e contribuição social diferidos. Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus
IMPACTOS N»O½ATUALMENTEPRATIC¶VELFAZERUMAESTIMATIVADOEFEITOlNANCEIRODOSURTONASRECEITAS
EmUXOSDECAIXAOPERACIONAISESTIMADOS OUDOVALORRECUPER¶VELDA#OMPANHIA!!DMINISTRA¼»O
AVALIADEFORMACONSTANTEOIMPACTODOSURTONASOPERA¼ÊESENAPOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRA
da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do
SURTONASOPERA¼ÊESENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!T½ADATADEAUTORIZA¼»OPARAEMISS»ODESSAS
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ACONTROLADORADA#OMPANHIAINSTALOUCOMIT¾ OQUALEST¶AVALIANDOAS
possíveis medidas a serem tomadas, diante dos eventos que estão ocorrendo. Conforme Fato ReleVANTEDIVULGADOPELACONTROLADORA##2 EMDEMAR¼ODE A#OMPANHIAVERIlCOUNOPERÁODO
de 13 a 19 de março de 2020, uma redução de passageiros de 19,6% em relação a igual período do
ANOANTERIOR0OROUTROLADO VERIlCOUNOPERÁODODEDEJANEIROADEMAR¼ODE AUMENTODO
mUXODEPASSAGEIROSDE NACOMPARA¼»OCOMOMESMOPERÁODODOANOANTERIOR
Composição do Conselho de Administração
Luís Augusto Valença de Oliveira
Conselheiro
Luciano José Porto Fernandes
Conselheiro
Roberto Vollmer Labarthe
Conselheiro
Igor de Castro Camillo
Conselheiro
Sérgio Luiz Pereira de Macedo
Conselheiro
Composição da Diretoria
Francisco Pierrini
Diretor Presidente
Maurício Dimitrov
Diretor
Contador
Hélio Aurélio da Silva - CRC 1SP129452/O-3

2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de- ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
MONSTRA¼ÊESlNANCEIRASN»OABRANGEO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OEN»OEXPRESSAMOSQUALQUER As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons- INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRODEUMAPERSPECTIVARAZO¶VEL ASDECITRA¼ÊESlNANCEIRAS NOSSARESPONSABILIDADE½ADELERO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OE AOFAZ¾- SÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOSTOMADASCOMBASENASREFERIDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS#OMO
-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
lNANCEIRASOUCOMNOSSOCONHECIMENTOOBTIDONAAUDITORIAOU DEOUTRAFORMA APARENTAESTAR EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOSCETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½M
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção DISSOs )DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIrelevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos ras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
nada a relatar a este respeito. 2ESPONSABILIDADESDAADMINISTRA¼»OPELASDEMONSTRA¼ÊESlNAN- de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
ceiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação SUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODEN»ODETEC¼»ODEDISTOR¼»ORELEVANTEREDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEPELOS sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- BURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»OOUREPRESENTA¼ÊESFALSASINTENCIONAIS
TRA¼ÊESlNANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOU s Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
ERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAAVALIA¼»O procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expresda capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos SARMOSOPINI»OSOBREAElC¶CIADOSCONTROLESINTERNOSDA#OMPANHIAs !VALIAMOSAADEQUA¼»O
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulDEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  A N»O SER QUE A ADMINISTRA¼»O PRETENDA LIQUIDAR A #OMPANHIA OU GA¼ÊESFEITASPELAADMINISTRA¼»Os Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
das operações. 2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig.OSSOS OBJETIVOS S»O OBTER SEGURAN¼A RAZO¶VEL DE QUE AS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  TOMADAS NIlCATIVAEMRELA¼»O¹CAPACIDADEDECONTINUIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA3ECONCLUIRMOS
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de RESPECTIVASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUINCLUIRMODIlCA¼»OEMNOSSAOPINI»O 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei- se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
A#OMPANHIAAN»OMAISSEMANTEREMCONTINUIDADEOPERACIONALs Avaliamos a apresentação
GERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INCLUSIVEASDIVULGA¼ÊESESEAS
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREPRESENTAMASCORRESPONDENTESTRANSA¼ÊESEOSEVENTOSDEMANEIRA
COMPATÁVELCOMOOBJETIVODEAPRESENTA¼»OADEQUADAs Obtemos evidência de auditoria aproPRIADAESUlCIENTEREFERENTE¹SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASDASENTIDADESOUATIVIDADESDENEGÆCIO
DOGRUPOPARAEXPRESSARUMAOPINI»OSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS3OMOSRESPONS¶VEIS
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do
ALCANCEPLANEJADO DA½POCADAAUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVE
ASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOSQUEIDENTIlCAMOSDURANTENOSSOS
trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administra¼»O DETERMINAMOSAQUELESQUEFORAMCONSIDERADOSCOMOMAISSIGNIlCATIVOSNAAUDITORIADAS
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDOEXERCÁCIOCORRENTEEQUE DESSAMANEIRA CONSTITUEMOSPRINCIPAIS
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 26 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
Fernanda A. Tessari da Silva
CRC 2SP014428/O-6
Contadora CRC 1SP252905/O-2

12. Intangível e intangível em construção
Valor de custo
Valor de amortização
Direitos de exploração da infraestrutura
Direitos de uso de sistemas informatizados
Direitos da concessão
Total amortização
Total geral

Taxa média anual de amortização %
(b)
20
(b)

Aos Acionistas e Administradores da
#ONCESSION¶RIADAS,INHASEDO-ETRÇDE3»O0AULO3!
São Paulo - SP
Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#ONCESSION¶RIADAS,INHASEDO-ETRÇ
de São Paulo S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
DOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTES NOTAS EXPLICATIVAS  COMPREENDENDO AS POLÁTICAS CONT¶BEIS SIGNIlCATIVAS E OUTRAS
INFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA
Concessionária das Linhas 5 e 17 do Metrô de São Paulo S.A. em 31 de dezembro de 2019, o deSEMPENHODESUASOPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDO
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
DOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O
¹#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
QUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O
Principais assuntos de auditoria: Determinamos que não existem principais assuntos de auditoria a comunicar em nosso relatório. Outras informações que acompanham as demonstrações
lNANCEIRASEORELATÆRIODOSAUDITORESA administração da Companhia é responsável por essas

2018
Saldo inicial

(174)
(4.667)
(4.841)
585.698
2017
Saldo inicial
-

Adições

2019
Transferências (a)

(1.603)
(206)
(20.716)
(22.525)
18.978

1.802

ENEPLAN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 31.689.171/0001-01
Demonstrações Financeiras
Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Nota Explicativa
2019
2018
Ativo
Nota Explicativa
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Em milhares de reais
Circulante
Circulante
2019
2018
3 Custo dos serviços prestados
Caixa e equivalentes de caixa
7
11
11 Contas a pagar - Partes Relacionadas
(599)
3 Prejuízo bruto
Total do ativo circulante
11
11 Total do passivo circulante
(599)
Patrimônio líquido
Não circulante
Despesas operacionais
11 157.623 157.623
Contas a receber e outros recebiveis
8 149.941 149.990 Capital subscrito e integralizado
Administrativas e gerais
(642)
(3)
(1.244)
(3) Resultado do exercício
Imobilizado
9
3.587
4.782 Prejuízo acumulado
(1.241)
(3)
156.379 157.620
Intangível
10
2.840
2.840 Total do patrimônio líquido
Demonstração dos Resultados Abrangentes
Total do ativo não circulante
156.368 157.612
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Total do ativo
156.379 157.623 Total do passivo e patrimônio líquido
156.379 157.623
Nota Explicativa 2019 2018
Demonstração do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais
Parcela dos Outros Resultados Abragentes
Nota Explicativa
Capital Social
Prejuízo Acumulado
Total
de Empresas Investidas Reconhecidas
Constituição do capital social em 19 de outubro de 2018
2
1
1
por Meio do Método de Equivalência Patrimonial
Integralização para aumento de capital em 19/10/2018
1a
2.840
2.840 Prejuízo do Período
(1.241)
(3)
Integralização para aumento de capital em 19/10/2018
1b
154.782
154.782
Outros Resultados Abragentes
Prejuízo do período
(3)
(3) Prejuízo do Período
(1.241)
(3)
Em 31 de dezembro de 2018
157.623
(3)
157.620
Demonstração do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Prejuízo do exercício
(1.241)
(1.241)
Em milhares de reais
Em 31 de dezembro de 2019
157.623
(1.244)
156.379 Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Notas explicativas da administração à demonstração contábil em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Resultado do período
(1.241)
(3)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Depreciação e amortização
1.195
1. Contexto Operacional: A Eneplan Engenharia S/A é uma sociedade A Companhia revisa regularmente dados não observáveis significativos e
(46)
(3)
anônima, constituída no dia 19 de outubro de 2018, com sede localizada na ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais como cotações de Aumento (Diminuição) em ativos operacionais
Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 1º andar, conjunto 12, sala 07, Vila Olím- corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores jus- Contas a receber e outros recebíveis
49 (149.990)
pia, CEP 04547-005, São Paulo. A Companhia tem por objeto social; (a) tos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros Aumento (Diminuição) em passivos operacionais
execução de obras e serviços de engenharia civil, por conta própria ou de para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do Fornecedores e outras contas a pagar
(3)
3
terceiros; (b) exploração da indústria da construção civil e construção pe- CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
- (149.990)
sada, incluindo, mas não se limitando, a obras e manutenção de Barra- devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas- Fluxo de caixa das atividades de financiamento
gens, Obras Portuárias, Aeroportuárias, Rodovias e Edificações; (c) execu- sivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possí- Capital Social Integralizado
- 157.623
ção de estradas vicinais; (d) abastecimento de água, saneamento; drena- vel. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierar- Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento 157.623
gem e irrigação; (e) aluguel de equipamentos, comércio, representação de quia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação Fluxo de caixa das atividades de investimento
materiais para construção; (f) sinalização de vias em geral; (g) comerciali- da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados Aquisição de imobilizado
(4.782)
zação de substâncias minerais, em todo o território nacional; (h) serviço de ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços Aquisição de intagível
(2.840)
dragagem, transporte e navegação lacustre, fluvial e marítima; (i) varrição, cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (7.622)
coleta, remoção e incineração de resíduos sólidos; (j) serviços de elabora- diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: Aumento/Diminuição líquido de caixa
ção de projetos para obras de construção civil e construção pesada, proje- inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados obser- e equivalentes de caixa
11
to, construção, execução, implantação e operação de aterros sanitários; (k) váveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia reconhece as Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período
11
armazenamento de materiais de construção civil e de materiais de rede de transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
11
11
gás de propriedade de terceiros; (l) importação e exportação de materiais das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 5. Base Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa11
para construção, máquinas e equipamentos aplicáveis a qualquer das ativi- de Mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia foram pre- 9. Imobilizado
2019
2018
% Taxas
dades relacionadas no presente objeto, bem como de suas peças e partes; paradas com base no custo histórico. 6. Principais Políticas Contábeis:
Depreciação
anuais de
(m) importação e exportação de serviços de engenharia civil em geral, em As políticas contábeis descritas abaixo em detalhes têm sido aplicadas de
Custo
acumulada Líquido Líquido depreciação
especial a execução de projetos e a construção e implantação de todo tipo maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas informações Veículos
4.782
1.195
3.587
4.782
20
de obra, por conta própria ou de terceiros; (n) participação em outras soci- trimestrais. a) Imposto de renda e contribuição social: (i) Imposto diferi4.782
1.195
3.587
4.782
edades, comerciais, civis e concessionárias de serviços públicos, como do: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporári- Custo
Veículos
Total
sócia, acionistas ou cotista, bem como em consórcios que tenham por ob- as entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstra- Saldo em 31 de dezembro de 2018
4.782
4.782
jeto quaisquer das atividades nos itens (a) a (m) acima. a) Em 19 de outu- ções financeiras e os correspondentes valores usados para fins de tributa- Adições
bro de 2018 a sociedade efetuou aumento de capital social com integrali- ção. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhe- Baixas
zação de Intangível através de laudo de avaliação a valor de mercado data- cido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e diferenças tempo- Saldo em 31 de dezembro de 2019
4.782
4.782
do de 15 de outubro de 2018. b) Em 19 de outubro de 2018 a sociedade rárias dedutíveis não utilizadas na extensão em que seja provável que lu- Depreciação
Veículos
Total
efetuou aumento de capital social com integralização de Créditos com Par- cros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais se- Saldo em 31 de dezembro de 2018
tes Relacionadas e Veículos através de laudo de avaliação a valor contábil rão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos Adições
(1.195)
(1.195)
datado de 09 de outubro de 2018. Presentemente a Companhia estima fir- são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que Baixas
mar novos contratos no curto prazo de modo a colocar suas operações em sua realização não seja mais provável. O imposto diferido é mensurado Saldo em 31 de dezembro de 2019
(1.195)
(1.195)
plena atividade. 2. Base de Preparação: a) Declaração de conformidade com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias Imobilizado líquido
Veículos
Total
(com relação às normas do CPC): As demonstrações financeiras foram quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram de- Em 31 de dezembro de 2018
4.782
4.782
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR cretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A mensu- Em 31 de dezembro de 2019
3.587
3.587
GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun- ração do imposto diferido reflete as consequências tributárias que seguiri- 10. Intangível: Refere-se a intangível registrado pelo Valor de Mercado de
ciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras da am a maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar o valor Acervo Técnico, para fins de transferência de “Know How” conforme Laudo
Companhia foi autorizada pela Administração em 24 de janeiro de 2020. 3. contábil de seus ativos e passivos. O imposto diferido ativo e passivo são de Avaliação emitido por empresa especializada em 15 de outubro de
Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: Estas informações trimes- compensados somente se alguns critérios forem atendidos. b) Imobiliza- 2018.
trais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. do: Demonstrado ao custo e combinado com os seguintes aspectos: • Imo- 11. Capital Social
Participação % Ações Capital Integralizado
Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredonda- bilizado: depreciação de bens do imobilizado, calculada pelo método linear, Galvão Participações S.A das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. às taxas anuais mencionadas na Nota 09, que levam em consideração a Em Recuperação Judicial
100,00% 157.623
157.623
Uso de Estimativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstra- vida útil-econômica dos bens. c) Capital social: Ações ordinárias: Custos
100,00% 157.623
157.623
ções financeiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e pre- adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos 12. Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações envolmissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os como dedução do patrimônio líquido, deduzidos de quaisquer efeitos tribu- vendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especulação.
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados tários. 7. Caixas e Quivalentes de Caixa
2019
2018 Em 31 de dezembro 2019 a entidade não possui qualquer operação com
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são Caixa e equivalentes de caixa
11
11 derivativos. 13. Outras Informações: Os registros contábeis, fiscais e trarevisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconheci11
11 balhistas e suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos
das prospectivamente. Mensuração do valor justo: Uma série de políticas 8. Partes Relacionadas: (a) Refere-se a transferência de contas a receber à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis
e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores oriundas de partes relacionadas entre Galvão Engenharia S.A em recupe- em relação às respectivas datas de pagamento ou de entrega das declarajustos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Compa- ração judicial e Galvão Participações S.A em recuperação judicial.
ções. 14. Eventos Subsequentes: A administração considerou todos os
nhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração dos
2019
2018 fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e a data da
valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsa- Galvão Participações S.A - Em recuperação judicial (a) 149.941 149.990 sua autorização para conclusão não havendo eventos que requeiram ajusbilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo.
149.941 149.990 tes em suas demonstrações contábeis.
Composição da Diretoria
Contador
Claudio Berloffa Junior - CRC/SP nº 1SP216997/O-8
Diretor Presidente - José Gilberto de Azevedo Branco Valentim
Diretor Corporativo - Edison Martins
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis - Aos Administradores e Acionis- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções reletas da Eneplan Engenharia S.A. São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Eneplan vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quanEngenharia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e a res- do, individualmente ou em conjunta, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões ecopectiva demonstração do resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio líquido e do fluxo de cai- nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria rexa para o período findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das alizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade- e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos a avaliamos os riscos de
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Eneplan Engenharia S.A, distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejaem 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audata, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida ditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada ‘’Responsabilidades dos auditores pela auditoria controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendidas demonstrações contábeis’’. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriéticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo ados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles interConselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor- nos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimatimas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obelaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro- tidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerde distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações teza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, di- demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nosvulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todacontábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Compa- via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
nhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera- operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do
ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Presidente Prurelevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi- dente, 24 de janeiro de 2020. Approach Auditores Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0. Leandro Annião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de tonio Marini Pires - Sócio - Diretor - Contador - CRC 1SP185232/O-3.

#OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRAS
estratégicas, a controladora da Companhia (CCR S.A.) possui um Comitê Financeiro, formado por
conselheiros indicados pelos acionistas controladores e conselheiros independentes, que analisa as
QUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAEINFORMA
O#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOSRElNANCIAmentos de dívidas de longo prazo, análise de risco, exposições ao câmbio, aval em operações, nível
de alavancagem, política de dividendos, emissão de ações, emissão de títulos de dívida e investiMENTOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊES
lNANCEIRASDA#OMPANHIACONFORMEOQUADROASEGUIR)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
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MOINHO PROGRESSO S/A

CNPJ Nº 60.866.688/0001-19
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 08 do mês de abril de 2020 - CONVOCAÇÃO
A diretoria da sociedade convida os Srs.(as) Acionistas da Moinho Progresso S/A, a se reunirem em Assembleia Geral
([WUDRUGLQiULDSDUD¿QVGHUHIRUPDUR(VWDWXWR6RFLDOHPSULPHLUDFRQYRFDomRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HL
QDVHGHVRFLDOUXD(PLOLR*RHOGLQDUHDOL]DUVHjVKRUDVGRGLDGRPrVGHDEULOGH2UGHPGRGLD/HLWXUD
GLVFXVVmR H YRWDomR GD SURSRVWD GH UHIRUPD GR (VWDWXWR 6RFLDO H SRVWHULRU FRQVROLGDomR GR 1RYR (VWDWXWR FRQWDQGR
FRPDVVHJXLQWHVDOWHUDo}HV&ULDomRHUHJXODPHQWDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHIRUPXODomRGDVFRPSHWrQFLDV
HIXQFLRQDPHQWRGD'LUHWRULD$OWHUDomRQDIRUPDGHFRQYRFDomRHFRPSHWrQFLDVGD$VVHPEOHLD*HUDO$GHTXDomRGH
WRGRR(VWDWXWRjVPRGL¿FDo}HVLQWURGX]LGDVFRPUHJUDVHVSHFt¿FDVGHFRPSHWrQFLDHUHPXQHUDomRGRVyUJmRV)LFDP
LQDOWHUDGRVR2EMHWR6RFLDOHD3ROtWLFDGH'LYLGHQGRV AVISOS GERAIS (COVID 19)2(VWDWXWRFRPSLODGRHDSURSRVWD
LQWHJUDOGHUHIRUPDGR(VWDWXWRHQFRQWUDPVHjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDFRQVXOWDQDVHGHGDFRPSDQKLDSRGHQGRVHUUHWLUDGRVSRUWHUFHLURVGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRVHPGRFXPHQWRDVVLQDGRHGDWDGR/HYDQGRVHHPFRQVLGHUDomR
DVLWXDomRGH(PHUJrQFLDGH6D~GH3~EOLFDHRGHFUHWRGR(VWDGRGH6mR3DXORRVGRFXPHQWRVWDPEpP
SRGHUmRVHUUHTXHULGRVHREWLGRVSHORVDFLRQLVWDVDWUDYpVGHHPDLOEDVWDQGRDLGHQWL¿FDomRGRDFLRQLVWDUHTXHUHQWH
HLQGLFDomRGRHPDLOSDUDUHVSRVWD$UHTXLVLomRGHYHUiVHUHQGHUHoDGDDmoprosa@uol.com.br aos cuidados da Sra.
$GULDQH2VDFLRQLVWDVSRGHPVHUUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHPDQGDWDGRVDWHQGHQGRRVFULWpULRV
OHJDLVHHPHVSHFLDORDUWGD/HLFRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVSDUDYRWDUDSDXWDFRQYRFDWyULD6mR3DXOR
GHPDUoRGHRenato Ragazinni, Diretor Presidente, Rodrigo Goestchi Gentil, Diretor.  
BARRA GRANDE PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF n° 22.686.328/0001-46 - NIRE 35.300.478.851
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Outubro de 2019. DATA, HORA E
LOCAL: Em 24 de outubro de 2019, às 09h, na sede social da BARRA GRANDE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 14° andar, Sala B, Torre Nações
Unidas - Torre A, Centro Empresarial Berrini, CEP 04578-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma
do disposto no artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404. de 15 de dezembro de 1976 (Lei de Sociedades
Anônimas, “LSA”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social.
MESA: Presidente: Ricardo Frederico Buarque Barbosa; Secretário: Luiz Augusto Klecz. ORDEM DO
DIA: Deliberar sobre (i) a aceitação da renúncia do Sr. Ricardo Augusto Demonte Bonazzi ao cargo de
Diretor; (ii) a eleição do Sr. Rubens Prado Valentin Júnior para o cargo de Diretor; (iii) a distribuição e
pagamento de dividendos intermediários e intercalares; e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a
tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para execução dos itens anteriores.
DELIBERAÇÕES: Após discussão, por unanimidade dos acionistas e sem reservas ou ressalvas, foi
aprovada: (i) a aceitação da renúncia do Sr. RICARDO AUGUSTO DEMONTE BONAZZI, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 21.612.123-1-SSP/SP e inscrito no
CPF/MF sob n° 157.670.078-02 ao cargo de diretor, nos termos do Termo de Renúncia por ele
apresentado em 30 de agosto de 2019 (Anexo I). Neste sentido, o Sr. Ricardo deixa de exercer suas
atribuições no âmbito da Diretoria da Companhia em 30 de agosto de 2019, consignando-lhe os
agradecimentos pelos serviços prestados durante o tempo em que participou da administração da
Companhia; (ii) a eleição do Sr. RUBENS PRADO VALENTIN JÚNIOR, brasileiro, casado, tecnólogo,
inscrito no CPF/MF sob n° 091.087.318-61 e portador da cédula de identidade RG n° 17.481.333-8SSP/SP, domiciliado na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 13° e 14° andar
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