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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assem-
bleia geral ordinária, no dia 25 de abril de 2018, às 09:00hs, 
na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos hono-
rários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 15 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

    Ajustes de
 Nota Capital Ações em avaliação Reserva Lucros Prejuízos
 explicativa social tesouraria patrimonial legal retidos acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2015  45.000 (19) 2.462 3.415 29.704 - 80.562
Prejuízo do exercício  - - - - - (4.893) (4.893)
Dividendos propostos 15.f - - - - (1.300) - (1.300)
Absorção de prejuízo do exercício  - - - - (4.893) 4.893 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2016  45.000 (19) 2.462 3.415 23.511 - 74.369
Prejuízo do exercício  - - - - - (3.082) (3.082)
Juros sobre capital próprio e dividendos nâo Reclamados  - - - - 94 - 94
Ações em Tesouraria  - (8) - - - - (8)
Absorção de prejuízo do exercício  - - - - (3.082) 3.082 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2017  45.000 (27) 2.462 3.415 20.523 (0) 71.372

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J. 60.837.689/0001-35

Relatório da Diretoria
 Senhores acionistas, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à vossa apreciação as demonstrações financeiras condensadas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 16 de março de 2018

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado Abrangente - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

 Nota
 explicativa 2017 2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e
  da contribuição social  (4.378) (6.907)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
  líquido gerado pelas atividades operacionais:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8 (315) (374)
Provisão para perda de estoques  (335) 200
Atualização de depósitos judiciais 14 (42) (43)
Depreciação e amortização  7.549 7.342
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado  22 322
Provisão para demandas judiciais 14 52 74
Juros sobre aplicação fi nanceira  (245) (196)
Juros e variação cambial sobre empréstimos  116 (6)
(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber 8 220 1.854
Estoques 9 2.119 4.037
Tributos a recuperar  (43) 439
Depósitos judiciais 14 - 938
Outros ativos  309 (25)
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores  651 (103)
Salários e encargos sociais  (166) 67
Tributos a pagar  244 176
Outros passivos  469 912
Caixa gerado pelas atividades operacionais  6.227 8.707
Juros pagos  (140) (232)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  6.087 8.475
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado 11 (2.725) (1.492)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (2.725) (1.492)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Distribuição de dividendos 15.f (1.300) -
Captações de empréstimos e fi nanciamentos  130 1.531
Amortização de empréstimos e fi nanciamentos  (1.781) (4.697)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamento  (2.951) (3.166)
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  411 3.817
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  5.812 1.995
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício  6.223 5.812
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa  411 3.817

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Ativo Nota
Circulante explicativa 2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 6 6.223 5.812
Aplicações fi nanceiras 7 2.671 2.426
Contas a receber 8 2.809 2.714
Estoques 9 12.364 14.148
Tributos a recuperar  213 201
Outros ativos  455 764
Total do ativo circulante  24.733 26.065
Não Circulante
Depósitos judiciais 14 907 865
Tributos a recuperar  280 266
Imobilizado 11 56.426 61.265
Intangível 11 108 117
Total do ativo não circulante  57.722 62.513

Total do Ativo  82.455 88.578

Passivo e Patrimônio Líquido Nota
Circulante explicativa 2017 2016
Fornecedores  3.063 2.412
Empréstimos e fi nanciamentos 13 142 1.670
Salários e encargos sociais  1.480 1.646
Tributos a pagar  886 642
Partes relacionadas 10 174 1.563
Outros passivos  1.275 2.108
Total do passivo circulante  7.019 10.041
Não Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 13 76 99
Provisão para riscos 14 778 726
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12 3.211 3.343
Total do passivo não circulante  4.065 4.168
Patrimônio Líquido
Capital social 15.a 45.000 45.000
Ajustes de avaliação patrimonial 15.d 2.462 2.462
Reserva de lucros 15.c 23.909 26.907
Total do patrimônio líquido  71.371 74.369
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido  82.455 88.578

 Nota
 explicativa 2017 2016
Receita Líquida de Vendas 16 63.126 67.456
Custo dos produtos vendidos 17 (55.869) (59.464)
Lucro Bruto  7.257 7.992
Despesas Operacionais
Despesas com vendas 17 (2.168) (2.424)
Despesas gerais e administrativas 17 (6.670) (7.139)
Outras despesas operacionais, líquidas 18 (2.080) (5.574)
Prejuízo Operacional Antes do
  Resultado Financeiro  (3.660) (7.145)
Resultado Financeiro
Despesas fi nanceiras 19 (1.606) (1.563)
Receitas fi nanceiras 19 887 1.801
  (718) 238
Prejuízo Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social  (4.378) (6.907)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferidos 12 1.296 2.014
Prejuízo do Exercício  (3.082) (4.893)
Prejuízo Por Ação - Básico e Diluído
(Por Lote de Mil Ações) - R$ 15.E (0,0032) (0,0051)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 2017 2016
Prejuízo do Exercício (3.082) (4.893)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado Abrangente Total do Exercício (3.082) (4.893)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Informações Sobre a Companhia: A União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado com sede na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N - km 30, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Companhia tem como atividade preponderante a 
industrialização, a comercialização, a representação, a importação e a exportação de vidros e 
cristais. Os produtos da Companhia são destinados para os mercados de construção civil e 
decoração e atendem a diferentes tipos de aplicação, tais como esquadrias, boxes de banheiros, 
portas, divisórias, móveis e molduras. A Companhia monitora a evolução desses mercados e 
acredita que há tendência de melhoria no volume de negócios para o próximo exercício. 2. Base 
de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras: a) Declaração de 
conformidade: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. b) Base de elaboração: As demonstrações fi nanceiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, conforme descrito nas políticas contábeis a seguir. O 
custo histórico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 
c) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações fi nanceiras: Os itens incluídos nas 
demonstrações fi nanceiras são mensurados em reais, moeda funcional e de apresentação das 
demonstrações fi nanceiras, que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Companhia opera. 3. Principais Políticas Contábeis: a) Princípios gerais e critérios de 
reconhecimento de receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados para a Companhia e quando puder ser mensurada de forma confi ável. 
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, 
abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A receita pela venda de mercadorias é 
reconhecida quando os riscos e benefícios signifi cativos de propriedade das mercadorias são 
transferidos ao comprador. Portanto, o reconhecimento ocorre quando o produto é entregue ao 
comprador. b) Conversão de moeda estrangeira: Os ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras. Itens não monetários mensurados com base no 
custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas 
datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda 
estrangeira são convertidos utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo 
foi determinado. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. c) 
Classifi cação de ativos e passivos como circulantes e não circulantes: Os ativos com previsão de 
realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de 12 meses a partir da data de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras são classifi cados como ativos circulantes. Os 
passivos com expectativa de liquidação no prazo de 12 meses a partir da data de encerramento das 
demonstrações fi nanceiras são classifi cados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos, 
inclusive impostos diferidos, são classifi cados como não circulantes. d) Caixa e equivalentes de 
caixa: Mantidos com a fi nalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou outros fi ns. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação 
fi nanceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido como caixa e estando sujeita 
a um insignifi cante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se 
qualifi ca como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, como, por exemplo, 
três meses ou menos, a contar da data da contratação. e) Contas a receber: Registradas pelo 
montante original da venda, deduzida a provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a 
Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais 
das contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor estimado de 
realização. f) Estoques: Apresentados pelo menor valor entre o custo médio e o valor líquido 
realizável. O custo é determinado utilizando o método de custo médio. O custo dos produtos 
acabados e dos produtos em elaboração compreende matérias-primas, mão de obra direta, outros 
custos diretos e despesas gerais de produção relacionadas (com base na capacidade operacional 
normal). Quando aplicável, a provisão para perdas nos estoques é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de recuperar os custos incorridos nos 
produtos acabados. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor realizável. g) 
Imobilizado: Terrenos, edifi cações e benfeitorias, instalações e máquinas e equipamentos são os 
principais itens do imobilizado e são apresentados pelo valor justo como custo atribuído ou pelo 
custo de aquisição, combinado com a depreciação dos bens imobilizados pelo método linear, às 
taxas anuais mencionadas na nota explicativa n° 11. O ativo imobilizado da Companhia é 
segregado em classes bem defi nidas e relacionadas às suas atividades operacionais. A Companhia 
possui controles efi cazes sobre os bens do ativo imobilizado que possibilitam a identifi cação de 
perdas e mudanças de estimativa de vida útil dos bens. 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. Quando os ativos reavaliados são vendidos, os valores 
incluídos na reserva de reavaliação são transferidos para lucros acumulados. A vida útil dos ativos 
e os métodos de depreciação são avaliados no encerramento de cada exercício e ajustados de 
forma prospectiva, quando for o caso. h) Intangível: Os ativos intangíveis são compostos 
principalmente por softwares e licenças de uso, os quais são apresentados ao custo, menos a 
amortização acumulada ao longo da vida útil-econômica, e avaliados em relação à perda por 
redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. 
A amortização de ativos intangíveis com vida útil defi nida é reconhecida na demonstração do 
resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. i) Depósitos 
judiciais: Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados 
passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou 
por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, 
sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. j) Redução ao valor recuperável de ativos: 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido do imobilizado e outros ativos não 
circulantes, inclusive os ativos intangíveis, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verifi car se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor 
contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e 
o valor em uso de um ativo. Para fi ns de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de 
ativos para o qual existem fl uxos de caixa identifi cáveis separadamente. Em 31 de dezembro de 
2017 e de 2016, a Administração não identifi cou perdas a serem provisionadas. k) Empréstimos e 
fi nanciamentos: Os empréstimos e fi nanciamentos tomados são reconhecidos inicialmente no 
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, são apresentados pelo 
custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro 
rata temporis”). l) Provisões: Geral: 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 confi ável 
do valor da obrigação pode ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na 
demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. Provisão para riscos: A Companhia é 
parte de diversos processos judiciais e administrativos. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas para levar 
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fi scais ou exposições adicionais identifi cadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. m) Participação nos lucros e resultados: A Companhia possui programa de 
participação nos lucros e resultados que contempla todos os seus colaboradores em que são 
estabelecidas metas de redução de desperdício, redução de sucata, aumento da produtividade e 
redução de acidentes. Esses custos são reconhecidos como salários e encargos e são 
provisionados na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras. n) Ação em tesouraria: 
Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações em tesouraria) são reconhecidos 
ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na 
demonstração do resultado na compra, na venda, na emissão ou no cancelamento dos 
instrumentos patrimoniais próprios da Companhia. Qualquer diferença entre o valor contábil e a 
contraprestação é reconhecida em outras reservas de capital. o) Distribuição de dividendos: A 
distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida na data de 
encerramento das demonstrações fi nanceiras com base nos dividendos mínimos obrigatórios 
defi nidos por seus atos societários. Os eventuais valores que excederem esse mínimo são 
registrados somente na data em que esses dividendos adicionais são aprovados pelos acionistas 
da Companhia. p) Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de 
longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. 
O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente 
registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações fi nanceiras tomadas em 
conjunto. Para fi ns de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado 
levando em consideração os fl uxos 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 fi nanceiras tomadas 
em conjunto, e, dessa forma, não registrou nenhum ajuste em 2017 e 2016. q) Impostos: Imposto 
de renda e contribuição social - correntes: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de 
renda e a contribuição social que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro 
ajustado), às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente, sendo 15%, acrescido de 10% 
sobre o que exceder a R$240 anuais, para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. 
Portanto, as adições ao lucro contábil de despesa, temporariamente não dedutível, ou exclusões 
de receita, temporariamente não tributável, consideradas para apuração do lucro tributável 
corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. Impostos diferidos: O imposto de renda 
e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações fi nanceiras e as bases fi scais correspondentes usadas 
na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fi scais e base negativa, quando 
aplicável. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada na data de encerramento 
das demonstrações fi nanceiras e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é 
ajustado pelo montante que se espera ser recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são 
apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fi scal contra 
o passivo fi scal, e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. Impostos sobre as vendas: As receitas de vendas estão sujeitas à 
tributação pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS às alíquotas vigentes 
em cada Estado e à tributação pelo Programa de Integração Social - PIS e pela Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS na modalidade não cumulativa às alíquotas de 
1,65% e 7,60%, respectivamente. r) Instrumentos fi nanceiros: Classifi cação: Os ativos e passivos 
fi nanceiros mantidos pela Companhia são classifi cados nas seguintes categorias, nos casos 
aplicáveis: (i) ativos fi nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; (ii) ativos 

Aos Acionistas e Administradores da União Brasileira de Vidros S.A. Opinião:  Examinamos as demonstrações fi nanceiras da 
União Brasileira de Vidros S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
fi nanceira da União Brasileira de Vidros S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo 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 fi nanceiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a Administração é 

responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, 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 fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 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 detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 efi cácia 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação 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 fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 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 signifi cativas de auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. São Paulo, 2 de março de 2018
 André Rafael de Oliveira Deloitte Brasil
 Contador - CRC n° 1 SP 220308/O-1 Auditores Independentes Ltda

fi nanceiros mantidos até o vencimento; (iii) ativos fi nanceiros disponíveis para venda; e (iv) 
empréstimos e recebíveis. A classifi cação depende da fi nalidade para a qual os ativos e passivos 
fi nanceiros foram adquiridos ou contratados. Ativos fi nanceiros: (i) Ativos fi nanceiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado: São ativos fi nanceiros mantidos para negociação, quando 
são adquiridos para esse fi m, principalmente no curto prazo. Os ativos dessa categoria são 
classifi cados no ativo circulante. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a Companhia não 
possuía instrumentos fi nanceiros registrados nas demonstrações fi nanceiras classifi cados nessa 
categoria. (ii) Ativos fi nanceiros mantidos até o vencimento: Quando aplicável, compreendem 
investimentos em determinados ativos fi nanceiros classifi cados no momento inicial da 
contratação, para serem levados até a data de vencimento, os quais são mensurados ao custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condições 
contratuais, deduzido de provisão para perda do valor recuperável (“impairment”). Em 31 de 
dezembro de 2017 e de 2016, compreendem as aplicações fi nanceiras (nota explicativa n° 7). (iii) 
Ativos fi nanceiros disponíveis para venda: Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os 
ativos fi nanceiros não derivativos, como títulos e/ou ações cotadas ou não em mercados ativos, 
mas que possam ter seus valores justos estimados razoavelmente. Em 31 de dezembro de 2017 e 
de 2016, a Companhia não possuía instrumentos fi nanceiros registrados nas demonstrações 
fi nanceiras classifi cados nessa categoria. (iv) Empréstimos e recebíveis: São incluídos nessa 
classifi cação os ativos fi nanceiros não derivativos com recebimentos fi xos ou determináveis, que 
não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos 
aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de encerramento 
das demonstrações fi nanceiras, os quais são classifi cados como ativo não circulante. São 
mensurados pelo custo amortizado utilizando-se do método de juros efetivos, deduzido de 
provisão para perda do valor recuperável (“impairment”). A receita com juros é reconhecida pelo 
método de juros efetivos, exceto quanto aos recebíveis de curto prazo, quando o reconhecimento 
dos juros for imaterial. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, compreendem caixa e equivalentes 
de caixa (nota explicativa n° 6) e contas a receber (nota explicativa n° 8). Passivos fi nanceiros: Em 
31 de dezembro de 2017 e de 2016, são representados por empréstimos e fi nanciamentos (nota 
explicativa n° 13), contas a pagar a fornecedores e a partes relacionadas (nota explicativa n° 10), 
os quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e variações 
monetárias até a data de encerramento das demonstrações fi nanceiras. Os passivos fi nanceiros 
são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, 
são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, e a 
despesa fi nanceira é reconhecida com base na remuneração efetiva. Método da taxa de juros 
efetiva: Utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita 
de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta os 
recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou 
recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros 
prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, 
durante um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial. 
Mensuração: As compras e vendas regulares de ativos fi nanceiros são reconhecidas na data da 
negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os 
ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado são inicialmente reconhecidos pelo valor 
justo, e os custos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os empréstimos e 
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado. Compensação de instrumentos fi nanceiros: 
Ativos e passivos fi nanceiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço 
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. Instrumentos fi nanceiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, a 
Companhia não possuía operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 4. 
Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Signifi cativas: Na aplicação das 
políticas contábeis da Companhia descritas na nota explicativa n° 3, a Administração faz 
julgamentos e elabora estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos, os quais 
não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão 
baseadas no melhor julgamento da Administração, na experiência histórica e em outros fatores 
considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às 
estimativas contábeis são reconhecidos no exercício em que as estimativas são revisadas, se a 
revisão afetar apenas esse exercício, ou também em exercícios posteriores, se a revisão afetar tanto 
o exercício presente como exercícios futuros. As premissas e estimativas signifi cativas para as 
demonstrações fi nanceiras estão relacionadas às seguintes áreas: a) Reconhecimento da receita de 
vendas: Para fazer esse julgamento, a Administração levou em consideração o critério detalhado 
de reconhecimento da receita oriunda da venda de mercadorias e, em particular, se a Companhia 
havia transferido para os clientes os riscos e benefícios principais da propriedade das mercadorias. 
b) Redução dos valores de recuperação dos ativos: Na data de encerramento das demonstrações 
fi nanceiras, a Companhia revisa os saldos dos bens do ativo imobilizado avaliando a existência de 
indicativos de que esses ativos têm sofrido redução em seus valores de recuperação (valor em 
uso). Na existência de tais indicativos, a Administração efetua uma análise detalhada do valor 
recuperável para cada ativo por meio do cálculo do fl uxo de caixa futuro individual descontado a 
valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, quando necessário. c) Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa: Na avaliação da provisão, são utilizadas bases históricas de inadimplência, 
prazos de recebimento e volumes de perdas incorridas, ajustadas conforme o julgamento da 
Administração, quando as condições atuais da economia indicam que perdas reais são superiores 
ou inferiores àquelas sugeridas pela base histórica. As proporções de inadimplência e de perdas e 
os prazos estimados para recuperações futuras são regularmente analisados com os resultados 
reais a fi m de confi rmar a sua aderência. As perdas são reconhecidas no resultado, quando 
aplicável. d) Provisão para perdas nos estoques: Estimada com base no percentual de histórico de 
perdas na execução do inventário físico, além de considerar produtos com giro lento ou não 
vendáveis. e) Vida útil dos bens do imobilizado: A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens 
do imobilizado anualmente na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras. Quando 
aplicável, os efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados 
prospectivamente. f) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: As provisões 
constituídas para processos judiciais que representam perdas prováveis são estimadas com certo 
grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é amparada pela opinião dos assessores 
jurídicos da Companhia. 5. Adoção de Novos Pronunciamentos, Alterações e 
Interpretação de Pronunciamentos Emitidos Pelo CPC e Normas Editadas não 
Vigentes: a) Novas normas e alterações e interpretações de normas: No exercício corrente, a 
Sociedade avaliou diversas emendas e novas interpretações às “International Financial Reporting 
Standards - IFRSs” e aos CPCs emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” 
e pelo CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis 
iniciados em 1° de janeiro de 2017, sendo que nenhuma delas trouxe impacto às demonstrações 
fi nanceiras da Sociedade. Como parte do compromisso de o CPC adotar no Brasil todas as 
alterações introduzidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” nas “International 
Financial Reporting Standards - IFRSs”, certas alterações em determinados pronunciamentos 
contábeis já foram divulgadas pelo IASB e editadas pelo CPC, e outras ainda não editadas pelo 
CPC. Os principais pronunciamentos contábeis que sofreram modifi cações estão descritos a 
seguir:
Pronunciamento ou interpretação Descrição
Alterações à IFRS 9/CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros (em vigor
para períodos iniciados em, ou
após, 1° de janeiro de 2018)

IFRS 16 CPC 6 (R2) -
Arrendamento (em vigor para
períodos anuais iniciados em ou
após 1° de janeiro de 2019, sendo
permitida a adoção antecipada)

Alterações à IFRS 10 e IAS 28 -
Venda ou Contribuição de Ativos
entre um Investidor e sua Coligada
ou “Joint Venture” (em vigor para
períodos anuais iniciados em, ou
após, uma data a ser determinada)

IFRS15/CPC47 - Receitas de
Contratos com Clientes (em vigor
para períodos iniciados em, ou
após, 1° de janeiro de 2018)

A IFRS 9/CPC 48 é a primeira norma emitida como parte de
um processo mais amplo para substituir a IAS 39 -
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A
IFRS 9 mantém, mas simplifi ca, o modelo de mensuração
combinada e estabelece duas principais categorias de
mensuração para ativos fi nanceiros: custo amortizado e valor
justo. A base de classifi cação depende do modelo de negócio
da entidade e das características do fl uxo de caixa contratual
do ativo fi nanceiro. A orientação da IAS 39 sobre redução ao
valor recuperável de ativos fi nanceiros e contabilidade de
“hedge” continua aplicável

A IFRS 16 / CPC 6 (R2) introduz um modelo abrangente para
identifi cação de acordos de arrendamento e tratamentos
contábeis para arrendadores e arrendatários. A IFRS 16
substituirá as atuais orientações de arrendamento, incluindo a
IAS 17 - Arrendamento Mercantil e as correspondentes
interpretações a partir da sua data de vigência.

As alterações à IFRS 10 e IAS 28 abordam situações
envolvendo a venda ou contribuição de ativos entre um
investidor e sua coligada ou “joint venture”.

O principal objetivo é fornecer princípios claros para o
reconhecimento de receita e simplifi car o processo de
elaboração das demonstrações fi nanceiras.

Pronunciamento ou interpretação Descrição

11. Imobilizado:  Edifi cações e Equipamentos  Móveis e Equipamento de Total em Obras em Imobilizado
 Terrenos benfeitorias e instalações Veículos utensílios informática operação andamento total

Saldos em 31 de dezembro de 2015 5.354 18.407 42.750 206 240 244 67.201 215 67.416
Aquisição - - 204 157 25 16 402 1.090 1.492
Alienação (baixa)/transferências - 29 (879) (119) (6) - (975) (837) (1.812)
Depreciação - (356) (5.312) (18) (38) (107) (5.831) - (5.831)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 5.354 18.080 36.763 226 221 153 60.797 468 61.265
Aquisição - - 53 - 20 219 292 2.433 2.725
Alienação (baixa)/transferências - 610 2.183 - (3) 3 2.793 (2.815) (22)
Depreciação - (514) (6.804) (77) (40) (107) (7.542) - (7.542)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.354 18.176 32.195 149 198 268 56.340 86 56.426
Custo total 5.354 27.338 123.289 381 969 1.039 158.370 86 158.456
Depreciação acumulada - (9.162) (91.094) (232) (771) (771) (102.030) - (102.030)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.354 18.176 32.195 149 198 268 56.340 86 56.426
Taxas anuais ponderadas de depreciação - % - 1,7 5,4 16,9 3,3 12,5
Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado, a Companhia avaliou a vida útil-econômica de seu ativo imobilizado e não identifi cou necessidade de mudança em relação 
a 2016. Em 31 de dezembro de 2017, o saldo de imobilizado em andamento refere-se à modernização de equipamentos e instalações. A Companhia possui o forno dado como garantia do empréstimo 
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, empréstimo que foi pago em janeiro de 2017.

A Administração avaliou os possíveis impactos das alterações acima mencionadas não trarão 
impactos materiais as demonstrações fi nanceiras, exceto quanto as alterações introduzidas pelo 
IFRS 16/CPC 6 (R2), a qual está em fase de mensuração do potencial impacto pela Administração.
6. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2017 2016
Caixa e bancos 520 2.463
Aplicações fi nanceiras (*) 5.703 3.349
Total 6.223 5.812
(*) Referem-se às aplicações fi nanceiras com rendimento entre 98,25% e 99,5% da variação do 
Certifi cado de Depósito Interbancário - CDI. 7. Aplicações Financeiras: 2017 2016
Certifi cados de Depósitos Bancários - CDBs 2.671 2.426
Total 2.671 2.426
Referem-se a instrumentos fi nanceiros que serão mantidos até o vencimento, com datas 
de vencimentos superiores a 90 dias da data da contratação, com remuneração pós-fi xada 
equivalente, em média, a 98% da variação do CDI. 8. Contas a Receber: 2017 2016
No País 2.635 2.901
No exterior 276 230
 2.911 3.131
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (102) (417)
Total 2.809 2.714

Em 31 de dezembro de 2017, a análise do vencimento dos saldos de contas a receber é a 
seguinte: 2017 2016
A vencer 2.562 2.460
Títulos vencidos:
De 1 a 30 dias 247 230
De 31 a 60 dias - -
De 61 a 90 dias - 24
Há mais de 91 dias 102 417
Total 2.911 3.131
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Em 31 de dezembro de 2015  (791)
Adições  (190)
Baixas  564
Em 31 de dezembro de 2016  (417)
Baixas  315
Em 31 de dezembro de 2017  (102)
9. Estoques: 2017 2016
Produtos acabados 7.768 9.009
Matérias-primas 841 1.713
Produtos em elaboração 153 153
Materiais auxiliares e outros 3.732 3.332
Importações em andamento - 406
Provisão para perdas (130) (465)
Total 12.364 14.148

10. Partes Relacionadas: a) Transações e saldos: 2017 2016
Saldos passivos:
Circulante:
Dividendos propostos 153 1.520
Juros sobre o capital próprio 21 43
Total circulante 174 1.563
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O valor agregado da remuneração concedida 
aos administradores, conselheiros e membros do Comitê Executivo por serviços prestados nas 
respectivas áreas de competência, no exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017, foi de R$1.994 
(R$2.050 em 2016).

14. Provisão para Riscos: Na data de encerramento das demonstrações fi nanceiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos e correspondentes depósitos judiciais, relacionados a 
demandas judiciais e administrativas:
 2015 Atualizações Adições Baixas Reclassifi cação 2016 Atualizações Adições Baixas Reclassifi cação 2017
Tributários:
Outros 444 21 - - (465) - - - - -
Trabalhistas e previdenciários (*) 673 53 - -  726 52 - - - 778
 1.117 74 - - (465) 726 52 - - - 778
Depósitos judiciais:
Trabalhistas e previdenciários (469) (10) (47) -  (526) (60) (156) 193 - (549)
Outros (1.291) (33) - 985  (339) (18) - - - (358)
 (1.760) (43) (47) 985  (865) (79) (156) 193 - (907)
Total (643) 31 (47) 985  (139) (27) (156) 193 - (129)
(*) Consistem, principalmente, em reclamações sobre reconhecimento de paradigmas de funções, diferença da multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e responsabilidade subsidiária, 
com os riscos de perda devidamente provisionados.
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12. Imposto de Renda e Contribuição Social: 2017 2016
Ativo:
Crédito tributário:
Prejuízos fi scais - 86
Base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 5.168 3.747
Diferenças temporárias 503 830
 5.671 4.663
Passivo:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e CSLL diferidos sobre diferenças de vida útil do ativo 
imobilizado (7.614) (6.738)
IRPJ e CSLL diferidos ao custo atribuído (1.268) (1.268)
 (8.882) (8.006)
Passivo, líquido (3.211) (3.343)
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela 
alíquota fi scal local nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 está descrita a 
seguir: 2017 2016
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (4.378) (6.907)
Alíquota nominal (25% de imposto de renda e 9% de CSLL) 34% 34%
IRPJ e CSLL, nominais 1.488 2.348
Diferenças permanentes, líquidas (192) (334)
Crédito de IRPJ e CSLL no exercício 1.296 2.014
Correntes - -
Diferidos 1.296 2.014
Total 1.296 2.014

13. Empréstimos e Financiamentos: Encargos Venci-
 fi nanceiros incidentes mentos 2017 2016
Arrendamento mercantil / CDC  Jan/19 218 172
Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC 5,25% a.a. Jan/18 - 1.222
Moeda nacional (BNDES para
  liquidar obrigações com fornecedores) (*) TJLP + 2,4% a.a. Jan/18 - 41
Moeda nacional (BNDES para
  liquidar obrigações com fornecedores) (*) TJLP + 2,8% a.a. Jan/18 - 230
Moeda nacional (BNDES para
  liquidar obrigações com fornecedores) (*) UMBNDES + 2,8% a.a. Jan/18   
   - 104
Total   218 1.769
Circulante   142 1.670
Não circulante   76 99
Total   218 1.769
(*) Garantias: hipoteca de imóvel e forno e aval da SV Holding Ltda. Em janeiro de 2009, a 
Companhia concretizou a captação de recursos para o fi nanciamento da modernização da planta 
industrial e instalação de um novo forno para fundição de vidro plano. Em 31 de dezembro de 
2017, esses fi nanciamentos são de R$ 0 (R$375 em 31 de dezembro de 2016), que já foram 
amortizados em 84 meses desde 15 de fevereiro de 2010, data de vencimento da primeira parcela, 
e em 31/01/2017 pago a última parcela. A Companhia não está mais sujeita a cláusulas restritivas 
(“covenants”) que não envolvem indicadores fi nanceiros existentes nos contratos de fi nanciamento 
com pleno atendimento destas em 31 de dezembro de 2017. A Companhia encontra-se adimplente 
com todas as cláusulas de “covenants”.
Vencimento 2017 2016
2017 - 1.670
2018 142 73
2019 76 26
Total 218 1.769

Processos com risco de perda possível: A Companhia também está discutindo ações de natureza 
trabalhista e tributária nos montantes de R$533 e R$2.338 respectivamente (R$5.344 em 31 de 
dezembro de 2016), envolvendo riscos de perda classifi cados como possíveis pelos assessores 
legais da Companhia, para os quais não há provisão constituída. Esses processos não estão sendo 
provisionados nem classifi cados como contingências possíveis em virtude dos seguintes fatores: 
(1) existir jurisprudência pacifi cada nos órgãos que têm o poder de deliberar de forma defi nitiva 
sobre a matéria; (2) os advogados patrocinadores das causas são de opinião que não existem 
falhas processuais nem outros problemas que poderiam impactar a decisão do processo concreto 
da Companhia; e (3) os desfechos desses processos não acarretarão redução futura no patrimônio 
da Companhia. 15. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social, subscrito e 
integralizado em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, no valor de R$45.000, é composto por 
960.815.109 ações ordinárias e está distribuído como demonstrado a seguir:
 Ações
 2017 2016
S.V. Holding Industrial S.A. 751.544.282 751.544.282
Saint Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda. 192.568.808 192.568.808
Outros 16.702.019 16.702.019
Total 960.815.109 960.815.109
b) Reserva legal: Constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício 
ajustada na forma da lei e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fi m 
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo 
e aumentar o capital. c) Reserva de lucros: Está devidamente suportada pelo artigo 16 do estatuto 
social da Companhia. Referida reserva foi constituída no exercício de 2009 e, de acordo com 
o artigo 199 da Lei n° 6.404/76, seu saldo está limitado ao capital social, devendo o excesso 
ser aplicado no aumento do capital ou na distribuição de dividendos. d) Ajustes de avaliação 
patrimonial: Os ajustes de custo atribuído (“deemed cost”), líquidos do imposto de renda e da 
contribuição social diferidos, foram registrados em contrapartida da rubrica “Ajustes de avaliação 
patrimonial” em 1° de janeiro de 2009. e) Prejuízo por ação - básico e diluído:
 2017 2016
Pprejuízo do exercício (3.082) (4.893)
Quantidade média ponderada de ações 960.815.109 960.815.109
Prejuízo por ação - básico e diluído (em R$) (0,0032) (0,0051)
A Companhia não possui itens que pudessem ser enquadrados como dilutivos para o cálculo do 
prejuízo por ação. f) Dividendos: A Administração possui como política avaliar a possibilidade 
de propor o maior valor possível excedente aos dividendos mínimos obrigatórios e, para isso, 
considera as eventuais necessidades de investimento e continuidade da Companhia. O estatuto 
social da Companhia assegura um dividendo mínimo obrigatório anual correspondente a 25% 
do lucro líquido, ajustado pelas movimentações patrimoniais das reservas, conforme a legislação 
societária. Para o exercício de 2017foram destinados dividendos no montante de R$1.300 
referente a lucros acumulados. 16. Receita Líquida de Vendas: 2017 2016
Receita bruta de vendas:
Mercado interno 78.260 81.812
Mercado externo 2.802 4.481
Impostos e deduções de vendas (17.936) (18.837)
Receita líquida das vendas 63.126 67.456
17. Despesas por Natureza: 2017 2016
Matérias-primas (13.328) (14.369)
Demais insumos utilizados na produção (16.311) (18.613)
Despesas com pessoal (18.327) (18.708)
Despesas com serviços contratados (3.450) (3.925)
Depreciação e amortização (7.549) (7.342)
Outras (5.742) (6.070)
Total (64.707) (69.027)
Classifi cadas como:
Custo dos produtos vendidos (55.869) (59.464)
Despesas com vendas (2.168) (2.424)
Despesas gerais e administrativas (6.670) (7.139)
Total (64.707) (69.027)
18. Outras Despesas Operacionais, Líquidas: Representadas, substancialmente, por 
gastos com manutenção dos fornos no montante de R$1.730 (R$4.970 em 2016), que não 
aumentam a vida útil dos ativos. 19. Resultado Financeiro:  2017 2016
Juros e multas (122) (267)
Variação monetária e cambial passiva (156) (555)
Descontos concedidos (770) (620)
Outras despesas fi nanceiras (558) (121)
Despesas fi nanceiras (1.606) (1.563)
Receita de aplicações fi nanceiras 245 297

Variação monetária e cambial ativa 505 1.131
Outras receitas fi nanceiras 137 373
Receitas fi nanceiras 887 1.801
Resultado fi nanceiro líquido (719) 238
20. Instrumentos Financeiros: a) Identifi cação e valorização dos instrumentos fi nanceiros 
A Companhia opera com diversos instrumentos fi nanceiros, com destaque para aplicações 
fi nanceiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos. Os 
valores registrados no ativo e no passivo circulantes têm liquidez imediata ou vencimento, em 
sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses 
instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos 
valores justos, os quais foram basicamente determinados pela aplicação do método do fl uxo de 
caixa descontado. Contas a receber: O risco de crédito do cliente é administrado pela Companhia, 
estando sujeito aos procedimentos, aos controles e à política estabelecidos pela Companhia em 
relação a esse risco. Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base 
em critérios internos de classifi cação. A qualidade do crédito do cliente é avaliada com base em 
um sistema interno de classifi cação de crédito extensivo. Os recebíveis de clientes em aberto 
são acompanhados com frequência para monitoramento e tomada de decisão. Instrumentos 
fi nanceiros e depósitos em dinheiro: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições 
fi nanceiras é administrado pela Tesouraria da Companhia de acordo com a política estabelecida. 
Empréstimos: O valor contábil dos empréstimos aproxima-se do valor de mercado. b) Risco 
de crédito: É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir com uma obrigação prevista 
em um instrumento fi nanceiro ou contrato com cliente, o que levaria ao prejuízo fi nanceiro. A 
Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com 
relação a contas a receber) e de fi nanciamento, incluindo depósitos em bancos e instituições 
fi nanceiras, transações cambiais e outros instrumentos fi nanceiros. c) Risco de liquidez: Consiste 
na eventualidade de a Companhia não dispor de recursos sufi cientes para cumprir com seus 
compromissos em virtude das diferentes moedas e prazos de realização/liquidação de seus 
direitos e obrigações. O gerenciamento da liquidez e do fl uxo de caixa da Companhia é efetuado 
diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, para garantir que a geração operacional de 
caixa e a captação prévia de recursos, quando necessário, sejam sufi cientes para a manutenção 
do seu cronograma de compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia. d) Risco 
com taxa de câmbio: O resultado da Companhia está suscetível a variações signifi cativas, em 
virtude dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre os ativos e passivos atrelados ao 
dólar norte-americano (US$). A exposição da Companhia ao risco com taxa de câmbio refere-
se, principalmente, às atividades operacionais da Companhia (quando receitas ou despesas são 
denominadas em uma moeda diferente da moeda funcional da Companhia). A exposição cambial 
da Companhia é apresentada a seguir:  2017
Contas a receber  276
Exposição líquida ativa  276
Análise de sensibilidade: A tabela a seguir detalha o impacto decorrente do aumento ou da redução 
de 25% e 50% no real (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$). Um número positivo 
indica um aumento no resultado e no patrimônio quando o real (R$) é valorizado em 25% e 50% 
em relação à moeda em questão. Para uma desvalorização de 25% e 50% do real (R$) em relação 
à moeda em questão, haveria um impacto igual e oposto no resultado e no patrimônio líquido e os 
saldos apresentados a seguir seriam negativos:
 Cenário 1 - 25% Cenário 2 - 50%
Ativo:
Contas a receber 69 138
Resultado 69 138
21. Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas 
operações. As coberturas foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, considerados 
sufi cientes pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. 
Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía as seguintes principais apólices de seguro 
contratadas com terceiros:  Importância
Cobertura  segurada
Seguro patrimonial (inclusos lucros cessantes)  79.000
Responsabilidade civil  5.000
22. Autorização Para a Emissão das Demonstrações Financeiras: As presentes 
demonstrações fi nanceiras da Companhia foram aprovadas para emissão pela Administração em 
2 de março de 2018.

 Controladoria Diretoria

 Sandroelma Valéria da Silva Marcos Antonio da Silva
 Contadora - CRC SP 271875/O-4 Diretor Administrativo Financeiro

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança,

ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0026766-94.2017.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudia Carvalho Xavier, RG 35479345-7, CPF
194.477.078-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
União Social Camiliana - CNPJ n° 58.250.689/0001-92. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de 9.844,84, devidamente atualizada, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de outubro de 2017.                     (15 e 16)

EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 1013168- 30.2015.8.26.0001. O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).Raphael Garcia Pinto, na forma
da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER
à CAMILA FERRABRAS ALHO, CPF Nº 384.846.858-10, que lhe foi proposta uma ação monitória, no
valor de R$ 10.207,94, ajuizada por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA. Frustradas as tentativas de sua
localização, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta para
que, efetue o pagamento do valor principal acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários
advocatícios calculados sobre o valor da causa, facultando-se ao oferecimento de embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de constituição, de pleno direito, de título executivo judicial. Fica a parte
ré advertida de que, no caso de pagamento da quantia reivindicada na inicial, estará isenta do
pagamento das custas e despesas do processo. O prazo para defesa fluirá após o decurso do prazo do
presente 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 31 de outubro de 2017.              (15 e 16)
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