Metalúrgica Riosulense S/A
Rio do Sul, 28 de março de 2014.

Ilmo. Senhor
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
São Paulo – SP

Prezados Senhores,

Nos termos do artigo 12 da Instrução nr. 481/09, comunicamos que:

1. Destinação do resultado do exercício: a Companhia não distribuirá dividendos em razão do resultado
negativo do exercício de 2013.
2. Aprovação do plano orçamentário de 2014: conforme planejamento estratégico 2014-2017.
3. Fixação da remuneração global dos Administradores: a proposta para remuneração dos administrados
no ano de 2014, está assim composta:

Diretoria (global)
Conselheiros (global)
TOTAL

R$ 1.792.586,64
R$ 1.358.702,76
R$ 3.151.289,39

No ano de 2013, a remuneração ficou assim composta:
Diretoria (global)
Conselheiros (global)
TOTAL ANO

R$ 1.659.802,44
R$ 1.258.058,11
R$ 2.917.860,55

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas existentes.

Atenciosamente,
Nilo Meneghelli
Diretor de RI
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CONJUNTURA ECONÔMICA
A economia mundial apresentou um crescimento moderado em 2013, estimado em 3% pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), sendo influenciado principalmente pela recuperação da economia dos Estados Unidos e, pela
gradual saída da recessão dos países da Zona do Euro. Os países emergentes apresentaram um crescimento estimado
médio de 4,7%, sendo que a economia brasileira, por sua vez, o PIB deve apresentar um crescimento aproximado de
2%, resultado este muito modesto se considerarmos as políticas de estímulos econômicos adotadas no decorrer do
ano.
Tratando-se do mercado brasileiro, a produção de veículos pesados, principal segmento de atuação da Riosulense, a
produção de 2013 foi superior a de 2012 em 43,1%, revertendo assim parte das perdas ocorridas em 2012, quando o
mercado foi afetado pela mudança dos motores (EURO 3 para EURO 5).
DESEMPENHO OPERACIONAL
No exercício de 2013 a Receita Operacional Líquida (ROL) totalizou R$ 135.423 mil, contra R$ 109.373 mil em
2012, apresentando, portanto, um crescimento de 23,82%.
As vendas internas atingiram R$ 121.779 mil, o que representou 89,92% da ROL, aumentando 29,88% em relação a
2012. As vendas externas totalizaram R$ 13.644 mil, atingindo 10,08% da ROL, importando numa queda de
12,61%, comparado ao desempenho de 2012.
O resultado líquido da Companhia ficou negativo em R$ 6.009 mil, representando 4,44% da ROL. Em 2012 a
Companhia registrou um prejuízo de R$ 15.549 mil, equivalente a 14,22% da ROL.
Como resultado dos efeitos apresentados anteriormente, o EBITDA atingiu R$ 19.598 mil, com crescimento de
128,44% sobre o resultado obtido em 2012. A margem do EBITDA atingiu 14,47%, 6,63 ponto percentual acima
daquela observada do ano anterior. O indicador EBITDA está adequado a instrução CVM 527 de outubro de 2012,
inclusive nas bases comparativas. A adequação não originou diferenças significantes no resultado e históricos
apresentados.
Demonstrativo: EBITDA

2012

Receita operacional líquida
Custos dos produtos/serviços vendidos
Resultado bruto

109.373
(87.579)
21,794

135.423
(103.567)
31.856

VAR
2012
2013
23,82%
18,26%
46,17%

(-) Despesas com vendas e distribuição
(-) Despesas gerais e administrativas
(+) Outras receitas e despesas operacionais
Resultado da Atividade

(12.250)
(9.744)
2.300
2.100

(14.028)
(7.568)
2.990
13.250

14,51%
-22,33%
30,00%
530,95%

6.479
8.579

6.348
19.598

-2,02%
128,44%

7,84%

14,47%

6,63p.p.

(+) Depreciação/Amortização
EBITDA
Margem EBITDA (%)

2013

MERCADOS
Mercado Reposição
O mercado de reposição atingiu R$ 63.946 mil da receita operacional líquida, o que representa 47,22% da ROL,
registrando uma evolução de 23,49% em relação a 2012.
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Mercado Montadoras
O mercado de montadoras totalizou R$ 71.477 mil da ROL, e sua representatividade é de 52,78%, registrando um
aumento de 24,11% em relação ao ano anterior.
INVESTIMENTOS
Investimentos em Ativos Imobilizados e Intangíveis
Os investimentos realizados no ano de 2013 em ativos fixos e intangíveis, totalizaram R$ 8.759 mil, que diante dos
R$ 6.063 mil investidos em 2012, representaram um incremento de 44,47%. Os investimentos realizados
destinaram-se à adequação do parque fabril, automação e modernização dos processos existentes.
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento
Em 2013, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizaram R$ 2.711 mil, ante R$ 2.208 mil em 2012.
Estes investimentos foram destinados ao aperfeiçoamento dos produtos atuais, inovações, desenvolvimento de novos
produtos, bem como, para a busca constante de novas tecnologias que possibilitem a melhoria dos processos de
usinagem e fundição.
QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
O sistema de gestão integrada da Riosulense apresentou em 2013 melhorias significativas em relação a 2012, no
âmbito da qualidade, fomos premiados como melhores fornecedores em dois dos principais clientes, além da
redução dos índices de defeitos por milhão de peças produzidas (PPM), observado em todos os clientes. Nas
questões ambientais os esforços foram conduzidos para redução da geração de resíduos e reaproveitamento de
resíduos antes encaminhados para aterros.
RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL
As ações de responsabilidade social da Companhia ultrapassam as exigências legais, traduzindo-se em relevantes
iniciativas de cunho social, que visam à melhoria da qualidade de vida de todos. Em 2013 destacam-se as seguintes
ações:
o

Investimentos em benefícios diretos, totalizando R$ 6.018 mil, equivalendo, na média, R$ 5.572 por
funcionário;

o

Recolhidos o montante de R$ 42.640 mil em contribuições compulsórias, compreendendo impostos;
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Conforme Anexo 24 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 480”)
Data base: 31 de dezembro de 2013

10.1.

Comentários sobre:

a.

condições financeiras e patrimoniais gerais

A economia mundial apresentou um crescimento moderado em 2013, estimado em 3% pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), sendo influenciado principalmente pela recuperação da economia dos Estados Unidos e, pela
gradual saída da recessão dos países da Zona do Euro. Os países emergentes apresentaram um crescimento estimado
médio de 4,7%, sendo que a economia brasileira, por sua vez, o PIB deve apresentar um crescimento aproximado de
2%, resultado este muito modesto se considerarmos as políticas de estímulos econômicos adotadas no decorrer do
ano.
Tratando-se do mercado brasileiro, a produção de veículos pesados, principal segmento de atuação da Riosulense, a
produção de 2013 foi superior a de 2012 em 43,1%, revertendo assim parte das perdas ocorridas em 2012, quando o
mercado foi afetado pela mudança dos motores (EURO 3 para EURO 5).
b.

estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

Os anos de 2010 e 2011 apresentaram recuperação das atividades, porém, o ano de 2012 voltou a decrescer,
comprometendo novamente a geração de caixa impedindo que a Cia reduzisse seus níveis de alavancagem. A partir
de 2013 os níveis de atividades estão voltando ao normal, permitindo assim que a Cia iniciaste um processo de
redução do endividamento bancário, encaminhando-se para uma adequação da sua estrutura de capital.

i. hipóteses de resgate
Não se aplica.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate
Não se aplica.
c.

capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Em
31/12/2013
a
dívida
bancária
da
Companhia
era
de
R$
62.414
mil,
contra
R$ 72.457 mil em 2012. A distribuição da dívida em 2013 ficou em 55,38% no curto prazo e 44,62% no longo
prazo. O endividamento líquido em 2013, descontando-se os recebíveis e valores vinculados, foi de R$ 18.026 mil e
o EBITDA do ano foi de R$ 19.598 mil, logo, a relação dívida/EBITDA do ano foi de 0,92 contra 3,61 de 2012.
Quanto as perspectivas para 2014, a diretoria está otimista quanto ao aumento do EBITDA, projetando um índice de
17% com relação a receita operacional liquida, fazendo com que a dívida onerosa mantenha uma trajetória de
redução com relação ao índice de 2013.
d.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizadas
Os recursos necessários para capital de giro e aplicação em ativos não-circulantes são gerados pela própria atividade
operacional, como também, captados em instituições financeiras com as quais a companhia mantém negócios. As
operações com instituições financeiras são provenientes de linhas de repasse BNDES, Leasing, FINEP e benefícios
fiscais concedidos pelo estado de Santa Catarina, através do ICMS gerado mensalmente (PRODEC – Programa de
Desenvolvimento das Empresas Catarinenses).
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e.
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Além das modalidades de créditos mencionadas no item anterior, a Companhia também dispõe de outras linhas de
crédito ofertadas pelos bancos, dentre elas temos: ACC, ACE, CDC, CCB. A companhia também está exercendo
esforços em busca de linhas de financiamento de longo prazo, que permitam o alongamento geral de seu perfil de
endividamento, visando com isto uma melhor condição de caixa.
f.

níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Modalidade

Juros mensal

1,27%+CDI e 185% do
CDI
ACC
9% ao ano
Conta Garantida
2,06% +CDI
Empréstimo
0,33% a 0,56% + TJLP
Finame/Finep
0,21% a 0,41% + TJLP
Financiamentos
1,72% a 1,90%
Leasing
0,66% a 1,74%
Prodec
4% ao ano
Limite
2,7% a 9,4% ao ano
Total de empréstimos e financiamentos
Circulante
Não circulante
Capital de Giro

Garantias

2013

2012

Duplicata/Hipoteca/Trava

36.149

43.737

Aval
Duplicata
Hipoteca
Alienação Fiduciária
Alienação Fiduciária
Alienação Fiduciária

6.121
1.622
4.463
2.093
127
11.444
395
62.414
34.567
27.847

1.289
2.836
5.499
3.744
498
326
14.100
428
72.457
34.882
37.575

Por data de vencimento
Em até 6 meses
De 6 meses a 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
Acima de 4 anos

2013
27.075
7.492
12.521
5.419
6.110
3.797

2012
23.097
11.785
12.969
13.021
6.264
5.321

Total de empréstimos e financiamentos

62.414

72.457

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
Vide demonstrativo acima.
iii. grau de subordinação entre as dívidas
Não se aplica.
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iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à
alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de
controle societário
Não há restrições impostas ao emissor.
g.

limites de utilização dos financiamentos já contratados

Não se aplica.

h.

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado
No exercício de 2013 a Receita Operacional Líquida (ROL) totalizou R$ 135.423 mil, contra R$ 109.373 mil em
2012, apresentando, portanto, um crescimento de 23,82%.
As vendas internas atingiram R$ 121.779 mil, o que representou 89,92% da ROL, aumentando 29,88% em relação a
2012. As vendas externas totalizaram R$ 13.644 mil, atingindo 10,08% da ROL, importando numa queda de
12,61%, comparado ao desempenho de 2012.
O resultado líquido da Companhia ficou negativo em R$ 6.009 mil, representando 4,44% da ROL. Em 2012 a
Companhia registrou um prejuízo de R$ 15.549 mil, equivalente a 14,22% da ROL.
Como resultado dos efeitos apresentados anteriormente, o EBITDA atingiu R$ 19.598 mil, com crescimento de
128,44% sobre o resultado obtido em 2012. A margem do EBITDA atingiu 14,47%, 6,63 ponto percentual acima
daquela observada do ano anterior. O indicador EBITDA está adequado a instrução CVM 527 de outubro de 2012,
inclusive nas bases comparativas. A adequação não originou diferenças significantes no resultado e históricos
apresentados.
Ativo Circulante
O ativo circulante apresentou um aumento de 6,90% (R$ 3.214 mil) em 2013, comparativamente a 2012,
destacando-se as contas a receber e estoques que juntas aumentaram o ativo circulante em R$ 3.262 mil. Este
aumento foi motivado pelo crescimento da atividade operacional da companhia, em face da retomada da atividade
do segmento automotivo, linha pesada em 2013.
Ativo não Circulante
O ativo não circulante apresentou um aumento de 0,02% (R$ 22 mil), porém, é importante salientar que a
depreciação do período foi superior aos investimentos em R$ 1.355 mil. Por outro lado, a reclassificação de R$
1.714 mil referente aos impostos diferidos de IRPJ e CSLL do passivo para o ativo compensaram o redução acima.
Passivo Circulante
O passivo circulante teve um incremento de 19,06% (R$ 23.015 mil) em 2013, em comparação a 2012. Este
aumento pode ser atribuído aos atrasos no recolhimento de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais, os quais a
companhia vem realizando esforços para regularizar.
Passivo não Circulante
O passivo não-circulante apresentou um decréscimo de 25,08% (R$ 13.770 mil), sendo isto atribuído a liquidação
normal dos compromissos da companhia.
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Patrimônio Liquido
O patrimônio líquido em 2013, ficou em R$ 448 mil, contra 6.457 mil em 2012, decorrente dos prejuízos registrados
no exercício de 2013.

10.2.

Comentários sobre:

a.

resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
O setor automotivo, segmento de pesados, após o fraco desempenho de 2012, quando foi afetado pela
mudança da tecnologia dos motores diesel, apresentou significativa recuperação em 2013, registrando
um incremento nas vendas para montadoras de 24,11% em comparação com as vendas de 2012.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
O resultado operacional obteve uma importante recuperação com relação a 2012, passando de 1,92%
da ROL para 9,78% em 2013. Isto deve-se principalmente a dois fatores: a) aumento da receita sem
necessidade de aumento da estrutura de custos fixos e; b) efeito dos trabalhos internos voltados para a
redução de custos e ganhos de produtividade.
b.
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços
A variação positiva da receita atribui-se essencialmente a recuperação da atividade do setor automotivo, segmento
de pesados, no ano de 2013.
c.
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de
juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
A inflação e a variação de preços não foram significativas no período em referência.

10.3.
Efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas
demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
a.

introdução ou alienação de segmento operacional

Não se aplica.
b.

constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não se aplica.
c.

eventos ou operações não usuais

Nada a destacar.
10.4.

Comentários sobre:

a.

mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças significativas.
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b.

efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não se aplica.
c.

ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Nos últimos 3 exercícios sociais não foram feitas ressalvas nos pareceres de nossos auditores.
O auditor independente emitiu o parecer com as seguintes observações em 2013:
Ênfase
Nível de endividamento
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa 1 às demonstrações financeiras, que
indica que a Companhia incorreu no prejuízo líquido de R$ 6.009 mil durante o exercício findo em 31 de dezembro
de 2013 e que, naquela data, o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo circulante em R$ 93.994
mil. Essas condições, juntamente com outros assuntos, conforme descrito na Nota Explicativa 1, indicam a
existência de incerteza que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da
Companhia. Ainda, conforme mencionado na Nota Explicativa 1, a Administração vem adotando diversas medidas
para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patrimonial e para a recuperação da sua
lucratividade. O sucesso dessas medidas é importante para permitir que a Companhia honre os compromissos
assumidos com os credores e a realização de seus impostos diferidos. Essas demonstrações financeiras foram
elaboradas no pressuposto do sucesso dessas medidas e, consequentemente, continuidade das operações, e não
incluem quaisquer ajustes e reclassificações de ativos e passivos, que seriam requeridos no caso de insucesso das
medidas mencionadas na Nota Explicativa 1.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2013, preparada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela
legislação societária brasileira para Companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não
requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria
descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes,
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
10.5.
Indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial,
estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da
situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões,
contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos nãocirculantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental,
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos
financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, estimativas do valor das propriedades para
investimento, estimativas do valor em uso dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação
da provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras
provisões, inclusive para contingências.
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A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes
dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de
estimativa. A companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB).
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis e julgamento da
administração da Companhia, sendo as mais relevantes divulgadas na nota explicativa 3.
As demonstrações financeiras apresentam informações comparativas em relação ao período anterior. Para melhor
apresentação do fluxo de caixa, certos valores correspondentes, cujo o montante não é representativo para a
demonstração financeira referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foram reclassificados.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação e elaboração dessas demonstrações financeiras, estão
definidas a seguir. Estas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados,
salvo disposição em contrário.
Transações em moedas estrangeiras
As demonstrações financeiras são mensuradas e estão apresentadas em Reais (R$), moeda funcional da Companhia,
devido ao ambiente econômico em que a Companhia atua e na qual são realizadas suas principais operações.
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na
data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de
câmbio da moeda funcional (Reais - R$) em vigor na data do balanço. Os ganhos e perdas resultantes da atualização
desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos
períodos são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado.
Instrumentos financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Ativos financeiros
Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, banco conta vinculada, contas a receber
de clientes e outras contas a receber.
a) Reconhecimento inicial e mensuração dos ativos financeiros
Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e
recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento ou ativos financeiros disponíveis para venda. A Companhia
determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna
parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo,
acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação
que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.
Vendas e compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens dentro de um cronograma estabelecido por
regulamento ou convenção no mercado (compras regulares) são reconhecidas na data da operação, ou seja, a data em
que a Companhia se compromete a comprar ou vender o bem.
b) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos
financeiros semelhantes) é baixado quando:
•

Expirarem o direito de receber fluxos de caixa do ativo;

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
www.riosulense.com.br

Metalúrgica Riosulense S/A

•

A Companhia transferiu 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 Companhia transferiu substancialmente
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre
o ativo.

Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um
acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo,
um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia com o ativo. Nesse caso, a
Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com
base nos direitos e obrigações que a Companhia manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre
o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser
exigida da Companhia, dos dois o menor.
Passivos financeiros
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e
outras contas a pagar.
a) Reconhecimento inicial e mensuração dos passivos financeiros
Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e
financiamentos. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu
reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e
financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.
b) Desreconhecimento (baixa) dos passivos financeiros
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo
financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os
termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como
baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores
contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia mantém instrumentos derivativos para proteger suas exposições de risco de variação de moeda
estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais e registrados
individualmente caso as características econômicas e riscos do contrato principal e o derivativo embutido não sejam
intrinsecamente relacionados; ou um instrumento individual com as mesmas condições do derivativo embutido
satisfaça à definição de um derivativo, e o instrumento combinado não é mensurado pelo valor justo por meio do
resultado.
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no
resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo na data
de cada balanço, e as variações no valor justo são registradas ao resultado.
Quando um instrumento financeiro derivativo não é mantido para negociação, e não é designado em um
relacionamento de hedge que se qualifica, todas as variações em seu valor justo são reconhecidas imediatamente no
resultado.
O valor justo total de um derivativo é classificado como ativo ou passivo não circulante, quando o vencimento
remanescente do item protegido por hedge for superior a 12 meses, e como ativo ou passivo circulante, quando o
vencimento remanescente do item protegido por hedge for inferior a 12 meses.
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Ajuste a valor presente
Os ativos e passivos monetários de longo prazo são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, quando
relevantes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O ajuste a valor presente é calculado
levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos
respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da administração, a
Companhia concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para a
verificação de impairment. Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou 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 pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede
seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o
valor em uso. A Companhia realiza, anualmente, teste de recuperabilidade para os ativos intangíveis, imobilizado e
outros ativos não circulantes, sendo que para estas rubricas não foi destacada necessidade de provisão para redução
ao valor recuperável nas datas dos balanços.
Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não
para investimento ou outros fins. A Companhia considerada equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de
mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo; por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.
Clientes
Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Companhia. As contas a receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a
provisão para “impairment” (perdas no recebimento de créditos). Na prática são reconhecidas ao valor faturado
ajustado a valor presente, quando relevante, e ajustado pela provisão para perda no recebimento de créditos, a qual
está apresentada como redução das contas a receber de clientes e constituída em montante considerado suficiente
pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das contas a receber.
Estoques
Os estoques são avaliados ao custo médio de produção ou aquisição e estão registrados pelo menor valor entre o
custo médio e o valor líquido realizável. O custo dos produtos acabados e em elaboração compreende o custo das
matérias-primas, mão de obra e outros custos indiretos relacionados à produção baseados na ocupação normal da
capacidade. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais
de mercado, menos as despesas variáveis de vendas. As provisões de estoques para baixa rotatividade e
obsolescência são mensuradas com base em relatórios auxiliares que compreendem movimentação dos estoques e
reposição desses no mercado e são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração.
Propriedades para investimento
Propriedades para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação. O valor
contábil inclui o custo de reposição de parte de uma propriedade para investimento existente à época em que o custo
for incorrido se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos; excluindo os custos do serviço diário da
propriedade para investimento. Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimento são apresentadas ao
valor justo, que reflete as condições de mercado na data do balanço. Ganhos ou perdas resultantes de variações do
valor justo das propriedades para investimento são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que
forem gerados.
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Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para investimento deixa de
ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre
o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração do resultado no período
da baixa.
Transferências são feitas para a conta de propriedade para investimento, ou desta conta, apenas quando houver uma
mudança no seu uso. Se a propriedade ocupada por proprietário se tornar uma propriedade para investimento, a
Companhia contabiliza a referida propriedade de acordo com a política descrita no item de imobilizado até a data da
mudança no seu uso.
Imobilizado
Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição e/ou construção, incluindo encargos financeiros de
empréstimos que financiaram a aquisição ou construção desses ativos, quando aplicável. Os ativos imobilizados são
apresentados deduzidos das respectivas depreciações, com exceção de terrenos, que não são depreciados. O valor
contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.
Os gastos com manutenção ou reparos, que não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são
contabilizados como despesas, quando incorridos.
Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida
útil estimada dos bens, como segue:
Grupo patrimonial
Prazo
Edifícios e dependências
33 anos
Máquinas e equipamentos
20 anos
Equipamentos de informática
7 anos
Móveis e Utensílios
10 anos
Veículos
10 anos
Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do
seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o
valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o
ativo for baixado.
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Intangível
São avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização e de eventual provisão para ajustá-los a seus
prováveis valores de realização, quando necessário. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados
levando em conta o prazo estimado de geração de benefícios econômicos futuros, estando sujeito a teste de
recuperabilidade anualmente ou sempre que indícios indicarem eventual perda de valor econômico. Os itens de
intangíveis mantidos pela Companhia, são:
a) Marcas e patentes
Correspondem ao custo de registro para o uso de marcas e patentes que são concedidos por períodos indefinidos,
assim, consideradas como de vida útil indefinida e sujeito a teste de recuperabilidade anualmente.
b) Programas de computadores (licenças de softwares)
As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e
fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada,
que geralmente apresentam uma taxa de amortização de 20% ao ano.
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Após o reconhecimento inicial, o ativo é apresentado ao custo menos amortização acumulada e perdas de seu valor
recuperável. A amortização é iniciada quando o desenvolvimento é concluído e o ativo encontra-se disponível para
uso, pelo período dos benefícios econômicos futuros. Durante o período de desenvolvimento, o valor recuperável do
ativo é testado anualmente.
Fornecedores
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios
e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o
uso do método de taxa de juros efetiva. Na prática, são reconhecidas ao valor da fatura correspondente, ajustada a
valor presente e acrescidos de juros, quando aplicável.
Empréstimos e financiamentos
Geral
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transação
incorridos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de resgate (pagamentos) é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros
efetiva.
Arrendamentos financeiros
A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao
uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, na data do início da sua
execução.
Arrendamentos mercantis financeiros que transferem a Companhia basicamente todos os riscos e benefícios
relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no início do arrendamento mercantil pelo valor justo do
bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o
custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamentos de
arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamento
mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos
financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver razoável certeza de que
a Companhia obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da
sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento mercantil, dos dois o menor.
Custo dos empréstimos e financiamentos
Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo que
necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso ou venda, quando qualificáveis
são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são
registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos
incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 a Companhia não possuí
nenhum ativo qualificável para a capitalização dos juros.
Provisões
Provisões gerais
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em
consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.
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As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do 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.
Provisões para litígios (riscos tributários, cíveis e trabalhistas)
A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as
contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de tribunais.
Reconhecimento da receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a
Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia
avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente
ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita.
Venda de produtos e serviços
A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de
produtos pelo curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece receita quando:
i)
ii)
iii)
iv)

Ocorrer à transferência para o comprador dos riscos e benefícios inerentes à propriedade dos
bens;
O valor da receita pode ser mensurado com segurança;
É provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade; e
Quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da
Companhia.

O valor da receita não é considerado como mensurável com segurança até que todas as contingências relacionadas
com as vendas tenham sido resolvidas. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em
consideração o tipo do cliente, o tipo de transação e as especializações de cada venda.
Impostos
Imposto de renda e contribuição social – correntes
Ativos e passivos tributários correntes são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades
fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor
ou substancialmente em vigor na data do balanço.
Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido
são reconhecidos no patrimônio líquido. 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 que deverão ser pagos
às autoridades fiscais.
Impostos diferidos
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Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas
tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as
diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser
utilizados. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não
é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido
venha a ser utilizado.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em
que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram
promulgadas na data do balanço.
Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para
compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada
e sujeitos à mesma autoridade tributária.
Imposto sobre vendas
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas exceto: (i) quando os impostos
sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese
em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa,
conforme o caso; (ii) quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos
sobre vendas; e (iii) o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a recolher, é incluído como
componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. As receitas de serviços estão sujeitas aos
seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas:
Impostos

Alíquota

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
INSS – Instituto Nacional Seguridade Social

7%, 12%, 17% e 25%
5% a 12%
1,65%
7,6%
1%

Lucro (prejuízo) por ação
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia,
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício social.
O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado ajustando-se a média ponderada da quantidade de ações ordinárias
em circulação supondo todas as ações ordinárias potenciais que provocariam diluição.
Não existem itens que possam gerar diferenças relevantes entre o lucro (prejuízo) básico e o diluído.
Novos pronunciamentos contábeis
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2013
CPC 46

Mensuração a valor justo
O CPC 46 estabelece uma única fonte de orientação nos CPCs para todas as
mensurações a valor justo e não muda a determinação de quando uma entidade
é obrigada a utilizar o valor justo, mas fornece orientação sobre como
mensurar o valor justo de acordo com os CPCs. A aplicação do CPC 46 não
afetou significativamente as mensurações a valor justo do Grupo.
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Pronunciamentos contábeis ainda não em vigor em 31 de dezembro de 2013
As normas e interpretações emitidas, mas ainda não efetivas na data destas demonstrações financeiras estão descritas
abaixo. A Companhia pretende adotar as normas e interpretações, se aplicável, quando as mesmas se tornarem
efetivas.
IFRS 9

Instrumentos financeiros
Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2015, trata da classificação e
mensuração de ativos e passivos financeiros conforme definido na IAS 39.

IAS 32

Compensação de ativos e passivos financeiros – Revisões da IAS 32
Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, esclarece conceitos e critérios
de aplicação da norma.

IFRS 10 e
outros

Entidades de investimento (revisões da IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27)
Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, as revisões fornecem uma
exceção aos requisitos de consolidação para entidades de investimento.

IFRIC 21
Tributos
Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, clarifica o momento em que
o passivo de tributos é registrado, quando o fato gerador é contingente.
IAS 39

Renovação de derivativos e continuação de contabilidade de hedge
Com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, ameniza da descontinuação
da contabilidade de hedge quando certos critérios são atingidos.

Não se espera que essas alterações causem impacto significativo sobre a posição financeira e
desempenho da Companhia.
Instrução Normativa RFB 1.397 (IN 1.397) e Medida Provisória 627 (MP 627)
Em 17 de setembro de 2013, foi publicada a Instrução Normativa RFB 1.397 (IN 1.397) e em 12 de novembro de
2013 foi publicada a Medida Provisória 627 (MP 627) que: revoga o Regime Tributário de Transição (RTT) a partir
de 2015, com a introdução de novo regime tributário; (ii) altera o Decreto-Lei nº1.598/77 pertinente ao cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica e a legislação sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. O novo regime
tributário previsto na MP 627 passa a vigorar a partir de 2014, caso a entidade exerça tal opção. Dentre os
dispositivos da MP 627, destacam-se alguns que dão tratamento à distribuição de lucros e dividendos, base de
cálculo dos juros sobre o capital próprio e critério de cálculo da equivalência patrimonial durante a vigência do
RTT.
A Companhia preparou um estudo dos potenciais efeitos da aplicação da MP 627 e IN 1.397 e concluiu que não
resultam em efeitos relevantes em suas operações e em suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2013, baseada na nossa melhor interpretação do texto corrente da MP. A possível conversão da MP
627 em Lei pode resultar em alteração na nossa conclusão. A Companhia aguarda a definição das emendas à MP
627 para que possa optar ou não pela sua adoção antecipada no exercício fiscal 2014

Julgamento e uso de estimativas contábeis
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração faça julgamentos e
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como
as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do
ativo ou passivo afetado em períodos futuros.
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No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a administração fez os seguintes julgamentos que
têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. As principais premissas
relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data
do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos
no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.
Avaliação do valor justo das propriedades para investimento
A Companhia apresenta suas propriedades para investimento a valor justo, sendo as mudanças no valor justo
reconhecidas na demonstração do resultado. A Companhia contratou avaliadores independentes especializados para
determinar o valor justo em 31 de dezembro de 2013 e 2012. Para propriedades para investimento, o avaliador
utilizou técnica de avaliação de valor mercado dada a natureza das propriedades. O valor justo determinado das
propriedades para investimento é sensível ao rendimento estimado, bem como à taxa de vacância de longo prazo.
Perda por Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de
caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O
cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de
ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco
anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou
investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O
valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. As principais
premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diversas unidades geradoras de caixa, incluindo análise
de sensibilidade.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de
resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo
prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas
adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já
registrada. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de
auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões
baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos
regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo
domicílio da Companhia.
Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não utilizados na extensão em que seja provável
que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significativo da
administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no
prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de
mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado.
Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso
não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade.
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.
Provisões para Riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
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de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.
Outras políticas contábeis que requerem uso de julgamento e estimativas, são:
a) análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos,
b) vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis;
c) constituição de provisão para perdas nos estoques.
10.6.
Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, comentar:
a.
las

grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-

A administração empreendeu todos os esforços para apresentar adequadamente a posição patrimonial e financeira, o
resultado das operações, as demonstrações do fluxo de caixa e do valor adicionado e todas as demais publicações
necessárias, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, em acordo com a legislação pertinente, incluindo as
normas da CVM.
b.

deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Não foram relatadas deficiências.
10.7.

Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, comentar:

a.

como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não se aplica.
b.
se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas
nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.
c.

caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não se aplica.

10.8.

Descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a.
os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço
patrimonial (off-balance sheet itens), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não se aplica.

ii.

carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando
respectivos passivos
Não se aplica.

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não se aplica.
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iv. contratos de construção não terminada
Não se aplica.
v.

contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não se aplica.

b.

outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica.
10.9.
Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.8,
comentar:
a.
como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
Não se aplica.
b.

natureza e o propósito da operação

Não se aplica.
c.
natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência
da operação
Não se aplica.
10.10.

Principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a.

investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
Os investimentos previstos para o ano de 2014 destinam-se essencialmente a adequação dos
equipamentos de acordo com a NR 12, inovação e desenvolvimento de novos produtos e expansão da
linha de Camisas de Cilindro, com mudança de concepção na fabricação e aquisição de novos
equipamentos. Os valores previstos correspondem a aproximadamente R$ 6.500 mil.

ii.

fontes de financiamento dos investimentos
Os investimentos previstos para 2014 deverão ser realizados com recursos próprios e financiamentos
direto com o fornecedor.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não tem previsão de desinvestimentos.
b.
desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não há nenhum fato a comentar.
c.

novos produtos e serviços, indicando:
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i.

descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Estas divulgações são feitas anualmente nas convenções de vendas que a Companhia realiza
internamente, abrangendo os novos produtos que serão disponibilizados para o mercado no transcorrer
de cada exercício social, os quais não são divulgadas de forma antecipada para o mercado.

ii.

montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Em 2013 foram investidos R$ 2.711 mil em P&D.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
A Companhia adota como política não divulgar de forma antecipada os projetos e produtos que estão
em processo de desenvolvimento.
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Os investimentos aplicados em desenvolvimento de novos produtos, em 2013, totalizaram R$ 2.033
mil.
10.11. Fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não há outro fatores com influência relevantes

13. Remuneração dos administradores
13.1.
Política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária,
do conselho fiscal e dos comitês
A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária é fixada pela Assembleia
geral.
a.

objetivos da política ou prática de remuneração

Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração corresponde a contraprestação pelo relevante papel
exercido na gestão da Companhia.
Diretoria Estatutária
A remuneração da Diretoria estatutária objetiva contratar e garantir a permanência dos profissionais altamente
qualificados na administração da Companhia. A remuneração é composta de pró-labore ou salários, este último, a
política de remuneração é baseada na legislação existente, pois são contratados no regime da CLT. O reajuste da
remuneração é de acordo com o dissidio aprovado na convenção coletiva de trabalho da categoria.
Diretoria não Estatutária
No que tange a renumeração da Diretoria não estatutária, acompanha as práticas de mercado, identificadas através
de pesquisas que consideram empresas de porte ou características similares, existindo um alinhamento entre os
resultados obtidos e uma boa remuneração aos diretores. A política de remuneração é baseada na legislação
trabalhista, pois todos são contratados no regime da CLT. A remuneração é reajustada de acordo com o dissidio
aprovado na convenção coletiva de trabalho da categoria.
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b.

composição da remuneração, indicando:
i.

descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Conselho de Administração / Diretoria Estatutária / Diretoria não Estatutária
Salários e pró-labore – correspondem à remuneração mensal e tem por finalidade oferecer a
contraprestação fixa pelo desempenho das responsabilidades em cada cargo;

ii.

qual a proporção de cada elemento na remuneração total
A remuneração fixa corresponde a 100% da remuneração total.

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
A remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária é reajustada e definida pela
Assembleia. A Assembleia de acionistas não definiu metodologias de cálculo e de reajuste para cada
elemento da remuneração que decidir fixar. O reajuste da remuneração fixa da diretoria não estatutária
é feita anualmente, de acordo com a política salarial dos empregados da Companhia.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
Remunerar os profissionais de acordo com as responsabilidades do cargo, sua experiência, práticas de
mercado e nível de competitividade da Companhia.
c.
principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento
da remuneração
A Companhia não possui indicadores de desempenho para a determinação dos elementos de remuneração do
Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e Diretoria não Estatutária.
d.

como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

A remuneração é composta somente por parte fixa, portanto, não se aplica indicadores de desempenho.

e.
prazo

como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo

O alinhamento se dá na medida em que a remuneração, seguindo os parâmetros de mercado, estimula a manutenção
dos melhores talentos, mantém-se compatível com as responsabilidades atribuídas a cada gestor, e estimula a
produção de resultados e o alcance de objetivos empresariais conforme o plano estratégico da Companhia.
f.

existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Não existem remunerações suportadas por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos da
Companhia.
g.
existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário,
tal como a alienação do controle societário do emissor
Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado a ocorrência de determinado evento societário.
13.2.

Remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária, conforme tabela abaixo:
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Em Reais
Descrição

Ano

Diretoria
Estatutária
2

Total

2013

Conselho de
Administração
3

Nº de Membros
Salário ou Pró-labore

2013

1.258.058,11

1.659.802,44

2.917.860,55

Total da Remuneração

2013

1.258.058,11

1.659.802,44

2.917.860,55

Nº de Membros

2012

3

2

5

Salário ou Pró-labore

2012

1.175.475,72

1.528.495,80

2.703.971,52

Total da Remuneração

2012

1.175.475,72

1.528.495,80

2.703.971,52

Nº de Membros

2011

3

2

5

Salário ou Pró-labore

2011

1.100.087,50

1.396.389,94

2.496.477,44

Total da Remuneração

2011

1.100.087,50

1.396.389,94

2.496.477,44

5

13.3.
Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social
corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:
Não há remuneração variável para o Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal da
Companhia.
a.

órgão: Conselho de Administração e Diretoria Estatutária

b.

número de membros: 05 (Cinco)

c.

em relação ao bônus: Não Aplicável

d.

i.

valor mínimo previsto no plano de remuneração: N/A

ii.

valor máximo previsto no plano de remuneração: N/A

iii.

valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas: N/A

iv.

valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais: N/A

em relação à participação no resultado:
i.

valor mínimo previsto no plano de remuneração: N/A

ii.

valor máximo previsto no plano de remuneração: N/A

iii.

valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas: N/A

iv.

valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais: N/A

13.4.
Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente:
A Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações.

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
www.riosulense.com.br

Metalúrgica Riosulense S/A

13.5.
Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros
valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, em 31 de dezembro de 2013.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nome do Acionista
JOAO STRAMOSK
EUGENIO CESAR STRAMOSK
CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
TOTAL

Nº de ações
Ordinárias
% Ordin.
308.700 90,00
6.860
2,00
6.860
2,00
322.420 94,00

Nº de ações
Preferenciais
% Pref.
83.333 34,72
83.333 34,72

Nº de ações
Totais
% Total
392.033
67,24
6.860
1,18
6.860
1,18
405.753
69,60

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Nome do Acionista
LUIS ANTONIO STRAMOSK
NILO MENEGHELLI
TOTAL

Nº de ações
Ordinárias
% Ordin.
6.860
2,00
6.860
2,00

Nº de ações
Preferenciais

% Pref.
16.769
6,99
16.769
6,99

Nº de ações
Totais
% Total
6.860
1,18
16.769
2,88
23.629
4,05

13.6.
Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para
o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:
A Companhia não possui remuneração baseada em ações.
13.7.
Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício
social:
A Companhia não possui opções em aberto.
13.8.
Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho
de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais:
Não possuímos planos de opção de compra de ações.
13.9.
Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando, no mínimo:
Não aplicável.

13.10. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores
estatutários:
Não aplicável.
13.11. Valor da maior, da menor e valor médio da remuneração individual do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, conforme tabela abaixo:
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Valores anuais
Descrição
Nº de Membros
Valor da maior
remuneração (Reais)
Valor da menor
remuneração (Reais)
Valor médio da
remuneração (Reais)

Conselho de Administração
31/12/2013
3

31/12/2012
3

Diretoria Estatutária

31/12/2011
3

948.831,44

31/12/2013
2

31/12/2012
2

31/12/2011
2

1.041.528,60

954.691,80

843.330,50

573.804,00

517.023,44

764.247,90

698.194,97

877.155,72

814.087,50

149.160,00

143.000,00

618.273,84

149.160,00

143.000,00

829.901,22

154.620,00
154.620,00

13.12. Arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de
remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, e
consequências financeiras para o emissor
Não há apólices de seguro contratadas que estruturem instrumentos de remuneração ou indenização aos
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.
13.13. Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros
do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto
2013

2012

2011

Conselho de Administração

43,12%

43,47%

44,07%

Diretoria Estatutária

35,69%

35,31%

33,78%

Total

78,81%

78,78%

77,85%

13.14. Indicação dos valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a
função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados
Nenhum membro do Conselho da Administração e da Diretoria Estatutária recebeu da Companhia remuneração por
quaisquer serviços, razão que não a função que ocupam.

13.15. Indicação dos valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob
controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão:
Não se aplica a Companhia.
13.16.

Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes adicionais àquelas já mencionadas
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