
A instituição de um 

programa de compliance 

nunca foi tão discutida 

como nesses últimos 

anos no Brasil

Deve-se ao encontro 
das surpreendentes 
revelações advindas 

das investigações e dos casos 
de corrupção apresentados no 
panorama brasileiro. Diante 
desses fatos, pode-se eviden-
ciar como as organizações 
envolvidas nos escândalos so-
freram consequências diretas 
na reputação, além de perdas 
fi nanceiras, de negócios e de 
valor no mercado. Sim, a repu-
tação. Muito valiosa e, quando 
atingida, refl ete diretamente a 
imagem e o nome da empresa.

Logo, ocasionando uma re-
percussão que, dependendo 
do caso e do impacto, fazem 
com que algumas companhias 
cheguem a cogitar a alteração 
do seu nome, de tão marcada 
negativamente que fi cou pe-
rante o mercado brasileiro e 
global. Imediatamente, essas 
circunstâncias demonstram 
a realidade da corrupção que 
não se pode e não se deve mais 
ocultar. Os fatos divulgados na 
imprensa têm levado muitas 
empresas a compreender a 
seriedade de mais controle 
dos seus atos, o que engloba 
também os seus stakeholders. 

As instituições passaram 
a notar como imprescindível 
atuarem com proeminência 
da ética, comprometimento da 
alta direção e a consolidação da 
cultura corporativa em prol do 
compliance - sendo relevante, 
neste sentido, o fortalecimento 
da Governança Corporativa 
e a criação de programas de 
conformidade, fundados sob 
a perspectiva do planejamento 
estratégico da organização.

Além disso, cabe salientar 
que o compliance deve ser 
aplicado de forma efetiva e 
não somente um programa 
existente para outros verem - 
uma vez que compliance que 
não é real, não é compliance. 
Nessa conjuntura, o programa 
de integridade deve estar pau-
tado em prevenção de riscos 
de fraude e corrupção, mas, 
também, na adequação das 
corporações às questões legais 
e regulatórias, específi cas ao 
setor no qual atua. 

Muitos entendem que o in-
vestimento é elevado; todavia, 
não se pode deixar de lado 
que o comprometimento das 
empresas trazem muitos bene-
fícios vindouros à própria com-
panhia e ao país - que hoje se 
encontra, ainda, desacreditado 
pelos investidores. A perda de 
confi abilidade do Brasil foi cor-
roborada com o rebaixamento 
das notas de crédito pelas três 
agências de risco que possuem 
maior visibilidade no mundo. 
Primeiramente, pela agência 
Standard & Poor’s, em seguida 
pela agência Fitch Ratings, e 
depois pela Moody’s, um marco 
no retrocesso da economia 
brasileira. 

Diante disso, se evidencia 

que uma das causas desse 
decréscimo econômico deu-se 
pela instabilidade econômica e 
política brasileira decorrentes 
da corrupção confi rmada na 
maior investigação em curso: 
a Operação Lava Jato. O Brasil 
é um país com imensa possibi-
lidade de crescimento, mas a 
corrupção é um anacronismo, 
visto que impacta diretamente 
no desenvolvimento econômi-
co, afeta a justiça social, bem 
como o Estado de Direito; por 
conseguinte, convém ser com-
batida de forma contundente. 

Vislumbra-se que tanto o 
mercado, quanto a sociedade, 
não têm perdoado as compa-
nhias fl agradas em atos ilícitos 
e fraudes, visto que apresen-
tam uma posição de verda-
deiro repúdio às empresas 
envolvidas com a corrupção. 
Aliás, nessa perspectiva, não 
se pode esquecer que ações 
como esta remetem a uma via 
de mão dupla. 

Quando uma fraude é des-
coberta, com operação e de-
núncia defl agrada, automati-
camente os mercados rebatem 
negativamente e conjecturam 
as suas consequências. Inevi-
tavelmente, suscita refl exos 
na economia do país, além 
de perdas - de reputação, 
fi nanceira e de credibilidade, 
que são inestimáveis para a 
sustentabilidade corporativa. 
A realidade atual não permi-
te escolhas erradas, pois os 
resultados são calamitosos, 
principalmente em decorrên-
cia da crise econômica.

Desse modo, manter-se no 
mercado, nos dias de hoje, é 
um desafi o que as companhias 
devem enfrentar, tendo como 
enfoque uma atuação íntegra 
em seus negócios. Sendo as-
sim, não se admite a existência 
de “lacunas”, como a falta de 
lisura que venha a colocar em 
risco o progresso e futuro da 
empresa. Esse é o momento 
de concretizar profundas 
transformações desse cená-
rio com ações de prevenção, 
inclusive com a instituição do 
compliance, sendo essencial 
que as organizações ponderem 
para a sua efetivação. 

Espera-se que façam isso 
para seu próprio aprimora-
mento e engajamento de mais 
transparência, de modo que 
a integridade e a ética sejam 
o eixo central da condução 
dos negócios, reverberando, 
consequentemente, no cresci-
mento e no fortalecimento da 
boa reputação. Sob esse pris-
ma, essa mudança demanda o 
comprometimento de todos os 
envolvidos, mas no fi m, valerá 
a pena. 

Afi nal, quando se trata de 
negócios, a ética, a integridade, 
a transparência e a boa-fé são 
bases fundamentais para o de-
senvolvimento, bom êxito e a 
sustentabilidade da companhia 
no mercado, bem como, para 
a economia do país.
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Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete-
mos à apreciação de V.S.as, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2017 e 2016. Em razão de parte do faturamento sobrevir do processo 
de industrialização sob encomenda em produtos de clientes (autores da encomenda), o 
peso da mão de obra da empresa repercute significativamente nos custos, resultando, por 
conta da crise econômica somada à crise política, na necessidade de reestruturação de 
pessoal, gerando, com isso, em inevitável custo anormal com demissões no ano de 2016, 

com efeitos representados no Demonstrativo do EBITDA, neste não incluído os prejuízos 
enquanto recolhia adesões aos Programas de Demissões Voluntárias Incentivadas, opção 
adotada ao invés de aplicação de demissões indiscriminadas e em massa.  Apresentamos 
abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro antes dos efeitos financeiros, 
imposto de renda, contribuição social, depreciação e amortização), com o ajuste não re-
corrente de demissões no ano de 2016:

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
                 Reservas de lucros                 
  Capital Ajuste de-  Incentivos  Para Prejuízos
 Notas           social   Avaliação      Legal        fiscais investimento acumulados             Total
Saldos em 31/12/2015   115.000.000  75.918.482  75.044  41.969  354.593  (744.460)  190.645.628
Absorção de reserva de lucros 
 com prejuízo acumulado –  –  –  (75.044)  (41.969)  (354.593)  471.606  –
Realização do ajuste de 
 avaliação patrimonial –  –  (850.753)  – –  –  850.753  –
Prejuízo do exercício –                   –                 –             –                 –                    –     (4.690.020)    (4.690.020)
Saldos em 31/12/2016  115.000.000  75.067.729  –  –  –  (4.112.121)  185.955.608
Realização do ajuste 
 de avaliação patrimonial 13  –  (814.249)  –  –  –  814.249  –
Lucro do exercício 13  –  –  –  –  –  2.103.840  2.103.840
Reserva legal 13  –  –  109.313  –  –  (109.313)  –
Incentivo Fiscal IRPJ - Sudene 13  –  –  –  731.826  –  (731.826)  –
Distribuição de lucros 13  –  –  –  –  –  (519.237)  (519.237)
Absorção de reserva de 
 lucros com prejuízo acumulado 13                   –                  –  (109.313)     (731.826)                     –         841.139                   –
Saldos em 31/12/2017  115.000.000  74.253.480              –                 –                     –     (1.713.269) 187.540.211

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2017 e 2016
 (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo Notas              2017             2016
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3 18.781 485.671
Títulos e valores mobiliários 3 59.801 1.479.324
Contas a receber 4 45.708.355 28.504.845
Estoques 5 23.752.307 12.151.064
Impostos a recuperar 7 2.256.806 2.006.900
Partes relacionadas 6 – 19.412
Demais contas a receber         849.134     2.039.573
Total do ativo circulante  72.645.184 46.686.789
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 7 132.001 212.669
Reinvestimento (ADENE) 8 3.740.311 3.415.534
Dividendos antecipados 13 – 2.242.250
Depósitos judiciais 12 619.060 519.523
Imposto de renda e CSLL diferidos 11     2.401.161     2.571.087
  6.892.533 8.961.063
Investimentos  15.390 15.390
Imobilizado 9 210.354.400 207.002.290
Intangível           21.391          39.068
Total do ativo não circulante  217.283.714 216.017.811
Total do ativo  289.928.898 262.704.600

Passivo e patrimônio líquido Notas             2017              2016
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 10 9.073.815 2.102.396
Fornecedores  35.443.341 18.094.450
Obrigações trabalhistas e tributárias  10.217.760 6.531.342
Dividendos a pagar  519.237 –
Demais contas a pagar           20.187        105.033
Total do passivo circulante  55.274.340 26.833.221
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 6.358.328 8.502.391
Imposto de renda e CSLL diferidos 11 38.251.793 38.671.254
Provisão para contingências 12 803.200 1.041.100
Reinvestimento (ADENE) 8     1.701.026     1.701.026
Total do passivo não circulante  47.114.347 49.915.771
Patrimônio líquido
Capital social 13 115.000.000 115.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial 13 74.253.480 75.067.729
Prejuízo acumulado 13    (1.713.269)    (4.112.121)
  187.540.211  185.955.608
Total do passivo 
 e patrimônio líquido  289.928.898 262.704.600

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em Reais)

 Notas              2017              2016
Receita operacional líquida 14 239.314.059 183.474.940
Custo dos serviços prestados e 
 vendas de mercadorias 15 (226.252.013) (182.223.471)
Lucro bruto  13.062.046 1.251.469
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais 16.1 (8.322.710) (7.340.370)
Comerciais 16.2 (3.067.305) (3.839.754)
Outras receitas operacionais          178.027      1.448.821
    (11.211.988)     (9.731.303)
Resultado operacional  1.850.058 (8.479.834)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 17.1 1.038.849 2.155.835
Despesas financeiras 17.2        (839.451)        (777.879)
          199.398      1.377.956
Resultado antes da provisão 
 para IRPJ e CSLL  2.049.456 (7.101.878)
Imposto de renda e CSLL - corrente 11 (195.152) –
Imposto de renda e CSLL - diferido          249.536      2.411.858
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício       2.103.840     (4.690.020)
Quantidade de ações no exercício  1.222.703 1.222.703 
Resultados básico e diluído por ação                1,72              (3,84)

Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

         2017          2016
Outros resultados abrangentes
Lucro (Prejuízo) do exercício  2.103.840  (4.690.020)
Ajuste de avaliação patrimonial   (814.249)    (850.753)
Total do resultado abrangente do exercício 1.289.591 (5.540.773)

Demonstrações dos fluxos de caixa 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

Das atividades operacionais             2017           2016
Resultado antes do imposto de renda e da CSLL  2.049.456  (7.101.878)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações  4.335.571  4.462.616
Valor residual de ativo imobilizado baixado  –  156.252
Encargos financeiros sobre financiamentos  614.981  623.099
Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (15.891)  (614.917)
Provisão (reversão) para contingências  (237.900)  178.192
(Aumento) Redução em ativos
Contas a receber  (17.187.619)  (4.442.151)
Estoques  (11.601.243)  (1.693.537)
Impostos a recuperar  (169.238)  (643.536)
Demais contas a receber  865.662  (1.194.272)
Depósitos judiciais  (99.537)  (19.259)
Aumento (Redução) em passivos
Fornecedores  17.348.891  10.236.870
Obrigações trabalhistas e tributárias  3.686.418  (1.595.827)
Demais contas a pagar        (84.846)        83.469
Caixa proveniente das operações  (495.295)  (1.564.879)
Imposto de renda e contribuição social pagos      (195.152)                 –
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais  (690.447)  (1.564.879)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível   (7.670.004)  (1.880.713)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
 de investimentos   (7.670.004) (1.880.713)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos  (2.803.451)  (1.596.577)
Partes relacionadas  19.412  (15.313)
Captação de empréstimos    7.015.827      934.793
 4.231.788  (677.097)
Com acionistas
Devolução de (Dividendos antecipados)    2.242.250  (2.242.250)
    2.242.250  (2.242.250)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos  6.474.038  (2.919.347)
Aumento líquido de caixa e equivalentes
 de caixa e títulos e valores mobiliários   (1.886.413)  (6.364.939)
Caixa e equivalentes de caixa e títulos 
 e valores mobiliários
No início do exercício  1.964.995  8.329.934
No final do exercício  78.582  1.964.995

1. Contexto operacional - A Ferrolene S.A. Indústria e Comércio de Metais 
(“Companhia” ou “Ferrolene”) é uma sociedade anônima da capital fechado que 
tem como objetivos principais as atividades industriais de desbobinamento, 
corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser; o comércio de 
metais em geral; e a prestação de serviços de manuseio, arrumação e trans-
bordo . A Companhia está sediada na Rua Cadiriri nos 776/786/826/882, na ci-
dade de São Paulo – SP. Matriz: Ferrolene SA Indústria e Comercio de Metais 
Rua Cadiriri, 776/786/826/882 - Mooca, São Paulo – SP. Fabricação e serviço 
de corte e dobra de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
Filial 1: Rua Cadiriri, 775 - Mooca, São Paulo – SP. Fabricação e serviço de 
corte e dobra de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
Filial 2: Rua Cadiriri, 226 - Mooca, São Paulo – SP. Depósitos de mercadorias 
para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Filial 3: Rua Cadiriri, 
1199/1213 - Mooca, São Paulo – SP. Fabricação de outros produtos de metal 
não especificados anteriormente. Filial 4: Rua Cadiriri, 1300 - Mooca, São 
Paulo – SP. Fabricação e serviço de corte e dobra de outros produtos de metal 
não especificados anteriormente. Filial 5: Av Henry Ford, 2000 - COPEC, Ca-
maçari – BA. Outras atividades de serviços prestados principalmente às empre-
sas não especificadas anteriormente. Filial 6: V das Torres, 646 (Rua 2) - CIA, 
Simões Filho – BA. Fabricação e serviço de corte e dobra de outros produtos 
de metal não especificados anteriormente e Depósitos de mercadorias para 
terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Filial 7: Rua Américo San-
tiago Piacenza, 750 - Cinco, Contagem – MG. Fabricação de cabines, carroce-
ria e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus. 
Filial 8: Rua Haeckel Ben-Hur Salvador, 1.333 - Cinco, Contagem – MG. Des-
bobinamento, corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser, o 
comércio de metais em geral, e a prestação de serviços de manuseio, arruma-
ção e transbordo. 1.1. Aprovação das demonstrações contábeis - As demons-
trações contábeis foram autorizadas para divulgação pela diretoria em 20 de 
Abril de 2018. 2. Políticas contábeis e bases de apresentação - As demons-
trações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que 
compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no jul-
gamento da administração para determinação do valor adequado a ser regis-
trado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estima-
tivas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para determinação 
da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais 
riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. 2.1. 
Apuração do resultado - O resultado das operações (receitas, custos e des-
pesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos 
exercícios. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, saldos positivos 
em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco 
insignificante de mudança de seu valor de mercado. 2.3. Títulos e valores 
mobiliários - Os certificados de depósitos bancários (CDB) e operações com-
promissadas estão classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 
São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, 
os quais são reconhecidos no resultado do exercício, e ajustados a valor de 
mercado. 2.4. Contas a receber de clientes - São apresentadas aos valores 
presente e de realização. É constituída provisão em montante considerado 
suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada 
duvidosa. 2.5. Estoques - Os estoques são avaliados com base no custo his-
tórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, 
armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos acabados, o 
estoque inclui os gastos gerais de fabricação com base na capacidade normal 
de produção. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou valor 
líquido realizável, dos dois o menor. O valor líquido realizável corresponde ao 
preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de 
conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. As 
provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas 
quando consideradas necessárias pela Administração. 2.6. Imobilizado - Re-
gistrado ao custo de aquisição, formação ou construção. Na data de transição 
para as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS), a Companhia fez uso do dispositivo pre-
visto no CPC 37 (R1) e seguindo o Pronunciamento de Interpretação Técnica 
ICPC nº 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à 
Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 28, 
37(R1) e 43, avaliaram suas Máquinas, Equipamentos, Edificações e Terras para 
atribuir um novo custo (deemed cost), bem como, foi realizada a revisão da vida 
útil remanescente dos bens. A depreciação dos bens é calculada pelo método 
linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 9 e leva em consideração 
o tempo de vida útil remanescente estimado no laudo de avaliação patrimonial 
que determinou os novos valores atribuídos aos ativos. Efeitos decorrentes de 
eventuais alterações nessas estimativas, quando relevantes, são tratados como 
mudança de estimativas contábeis. Os gastos com manutenção e reparos, que 
não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como 
despesa quando incorridos. 2.7. Intangível - Ativos intangíveis adquiridos se-
paradamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição 
e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das perdas de seu 
valor recuperável, quando aplicável. 2.8. Avaliação do valor recuperável de 
ativos (teste de “impairment”) - A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos ativos 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 estas evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída 
provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recupe-
rável. 2.9. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos tomados são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos 
dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresen-
tados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais 
ao período incorrido (“pro rata temporis”). 2.10.Imposto de Renda e Contribui-
ção Social sobre o Lucro - Ativos e passivos tributários correntes do último 
exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado 
ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tribu-
tárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor ou 
substancialmente em vigor na data do balanço. Imposto de Renda e Contribui-
ção Social diferidos são gerados por diferenças temporárias na data do balanço 
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis apurados, 
e de acordo com o grau de realização futura de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 32 – Tributos sobre a renda. 2.11.Ativos e passivos contingentes 
- As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contin-
gentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reco-
nhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 
transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as 
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem men-
suráveis com suficiente segurança; (iii) Obrigações legais são registradas como 
exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito nos 
processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade dos tributos. 
2.12.Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração 
subsequente - Reconhecimento inicial e mensuração - Ativos financeiros 
são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, 
empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos fi-
nanceiros disponíveis para venda, conforme a situação. A Companhia determi-
na a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconheci-
mento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do instru-
mento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acresci-
dos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resul-
tado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do 
ativo financeiro. Mensuração subsequente - A mensuração subsequente de 
ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: 
• Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado – são avaliados por meio 
do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos fi-
nanceiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resul-
tado. Os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do 
resultado; • Empréstimos e recebíveis - são ativos financeiros não derivativos, 
com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. 
Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao 
custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), 
menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado 
levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas 
ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na 
linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução 
ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. 
A Companhia não possui ativos e passivos financeiros nas seguintes condições 
“mantidos até o vencimento” e “disponíveis para venda”. Classificação e men-
suração dos passivos financeiros - São classificados como passivos finan-
ceiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou 
como derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. 
A Sociedade determina a classificação dos seus passivos financeiros no mo-
mento do seu reconhecimento inicial. Os passivos financeiros da Sociedade 
incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras 
contas a pagar e foram todos classificados como empréstimos e financiamentos. 
2.13.Lucro básico e diluído por ação - O resultado por ação básico e diluído 
é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da Com-
panhia e a média ponderada das ações em circulação no respectivo período, 
considerando ajustes de desdobramento ocorridos no período. A Companhia 
não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto o 
lucro diluído por ação é igual ao valor do lucro básico por ação. 2.14. Novas 

normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo IASB e CPC 
- As alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e serão obri-
gatórias para períodos contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1º de janei-
ro de 2018. Não houve adoção antecipada dessas normas por parte da Ferro-
lene. Norma - IFRS 9 – Instrumentos Financeiros - Vigência - 1º de janeiro 
de 2018 - Principais pontos introduzidos pela norma - Uma das principais 
alterações referem-se aos casos onde o valor justo dos passivos financeiros 
designados ao valor justo deve ser segregado de forma que a parte relativa ao 
valor justo correspondente ao risco de crédito da própria entidade seja reconhe-
cida em “Outros resultados abrangentes” e não na demonstração do resultado 
do exercício. Impactos da adoção - A Administração avaliou as alterações in-
troduzidas pela norma e concluiu que sua adoção não trará impactos significa-
tivos para a Empresa, principalmente em relação à mensuração dos instrumen-
tos financeiros quando comparado com os princípios do IAS 39. Os principais 
impactos estão relacionados à classificação dos ativos financeiros. Uma vez que 
o IFRS 9 alterou as categorias de classificação dos ativos financeiros, eliminan-
do as categorias de mantido até o vencimento, empréstimos e recebíveis e 
disponível para venda, os ativos financeiros passarão a ser classificados em 
uma das seguintes categorias: ao custo amortizado (caixa e equivalentes de 
caixa, contas a receber de clientes, outros ativos e títulos e valores mobiliários, 
para os investimentos em títulos da dívida agrária), ao valor justo por meio do 
resultado abrangente (outros investimentos) ou, ao valor justo por meio do re-
sultado (instrumentos financeiros derivativos, opções de compra de ações e 
demais títulos e valores mobiliários). Além disso, alguns aspectos relativos à 
apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros nas demonstrações 
contábeis deverão sofrer alteração de forma a refletir os novos conceitos intro-
duzidos pelo IFRS 9. Norma - IFRS 15 – Receita de contrato com clientes - 
Vigência - 1º de janeiro de 2018 - Principais pontos introduzidos pela 
norma - Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para 
determinar a mensuração da receita e quando ela deverá ser reconhecida. 
Impactos da adoção - A Administração avaliou os princípios e alterações in-
troduzidas pela nova norma e concluiu que sua adoção não trará impactos para 
a Empresa em relação à época para o reconhecimento da receita de contratos 
com clientes, bem como sua mensuração, apresentação e divulgação nas de-
monstrações contábeis. Os impactos observados estão relacionados à revisão 
de documentos internos e a criação e/ou alteração de procedimentos, com o 
objetivo de garantir que os novos contratos com clientes sejam adequadamen-
te avaliados e contabilizados seguindo os conceitos do IFRS 15. Norma - IFRS 
16 – Leases - Vigência - 1º de janeiro de 2019 - Principais pontos introdu-
zidos pela norma - Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento 
mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) -Operações de Arrendamento Mercantil, e inter-
pretações relacionadas, e estabelece os princípios para o reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as 
partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores 
(arrendadores). Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de 
arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um “direito de 
uso de um ativo” para praticamente todos os contratos de arrendamento, com 
exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo 
valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o 
mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos opera-
cionais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de 
contratos de arrendamento de forma diferente. Impactos da adoção - A avalia-
ção da Empresa dos impactos da nova norma está em andamento. Nossa 
avaliação está sendo conduzida junto à diversas áreas da Empresa com o ob-
jetivo de identificar os contratos de arrendamento existentes, bem como o am-
biente de controles internos e sistemas impactados pela adoção da nova norma.
3. Caixa e equivalentes de Caixa e Títulos e valores mobiliários
Caixa e equivalentes de caixa    2017         2016
Caixa 937 44.776
Banco conta movimento 17.844    440.895
 18.781 485.671
Títulos e valores mobiliários    2017         2016
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) 59.801 1.479.324
As aplicações financeiras representam valores investidos em títulos privados 
emitidos por instituições financeiras de primeira linha, com rentabilidade média 

equivalente a 99,5% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).
4. Contas a receber           2017           2016
Clientes nacionais 41.217.645 22.164.909
Industrialização a faturar 4.704.928 6.570.045
Provisão Estimada para Créditos 
 de Liquidação Duvidosa     (214.218)     (230.109)
 45.708.355 28.504.845
A abertura dos saldos de clientes pelos seus vencimentos está demonstrada 
a seguir:
           2017           2016
A vencer 36.456.226 19.728.318
Vencidos
De 1 a 30 dias 3.326.790 1.178.975
De 31 a 60 dias 693.925 326.909
De 61 a 90 dias 169.836 28.756
De 91 a 180 dias 43.270 360.827
De 181 a 365 dias 178.147 207.250
Acima de 365 dias      349.451      333.874
 41.217.645 22.164.909
A Provisão Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa foi calculada com 
base na análise individual de riscos dos créditos, que contempla histórico de 
perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao 
qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores 
jurídicos, e é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores 
a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão estimada 
para créditos de liquidação duvidosa no exercício de 2017 e 2016:
        2017         2016
Saldo inicial (230.109) (845.027)
Adições (214.218) (230.109)
Reversões   230.109    845.027
Saldo final  (214.218)  (230.109)
A Companhia tem como procedimento reverter o saldo total de provisão du-
rante o exercício e, por ocasião do encerramento contábil, apurar e constituí-lo 
novamente.
5. Estoques            2017          2016
Matéria prima (bobinas e chapas de aço) 23.752.307 12.151.064
 23.752.307  12.151.064
6. Partes relacionadas - As transações com partes relacionadas, referentes a 
compras de matérias primas e contratação de serviços são conveniadas entre 
as partes, cujas condições comerciais necessariamente não são as mesmas 
aplicadas nas transações com partes não relacionadas. Os saldos e transações 
realizados com partes relacionadas são demonstrados a seguir:
         2017           2016
Ativo circulante
Demais contas a receber
Novenio Pavan Participações S/A               –       19.412
 – 19.412
Passivo circulante
Fornecedores
Transnovag Transportes S/A – 6.772
Dividendos a pagar      519.237                –
 519.237 6.772
Resultado
Compras, despesas e custos
Transnovag Transportes S/A (8.042.999) (7.349.966)
 (8.042.999) (7.349.966)
Remuneração da Administração - Foi registrado a título de remuneração do 
pessoal-chave da Administração da Companhia, o montante de R$2.213.190 
em 2017 (R$2.011.992 em 2016). Não existem quaisquer outros benefícios 
concedidos a título de remuneração e benefícios indiretos a Administração da 
Companhia. 7. Impostos a recuperar             2017          2016
ICMS a recuperar sobre aquisição 
 do ativo imobilizado 220.001 300.669
ICMS a recuperar 1.415.796 223.469
IRPJ a recuperar 68.089 1.136.893
CSLL a recuperar 43.208 485.028
IPI a recuperar       641.713       73.510
Total    2.388.807 2.219.569
Parcela circulante 2.256.806 2.006.900
Parcela não circulante 132.001 212.669
8. Reinvestimento - ADENE - A Administração da Companhia, baseada no 
artigo 115 da Instrução Normativa SRF nº 267, efetua a destinação de 30% sobre 
o lucro da exploração em área incentivada com o objetivo de desenvolvimento 
regional. Em 31 de dezembro de 2017, o montante de R$3.740.311 (R$3.415.534 
em 2016) está depositado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, acrescido de 
atualização monetária. Estes recursos poderão ser utilizados, conforme previsto 
na legislação, para reinvestimento na aquisição e/ou modernização de suas ins-
talações na região incentivada. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o montante 
de R$1.701.026 refere-se à parte da obrigação com imposto de renda apurado 
e depositado na instituição financeira mencionada, com o fim de reinvestimento. 
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Em milhares de Reais    2017    2016
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da Contribuição social 2.049 (7.102)
(-) Receitas financeiras (1.039) (2.156)
(+) Despesas financeiras 839 778
(+) Depreciação e amortização 4.336 4.463
Total do EBITDA (Geração de caixa) 6.185 (4.017)
(+) Ajuste não recorrente: Custo com demissões – 3.029
Total do EBITDA ajustado 6.185 (988)

As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos processos em 
curso avaliados como perda provável, são estabelecidas com base na avaliação 
da Administração, fundamentada na opinião de seus assessores legais. Os de-
pósitos judiciais estão registrados no ativo não circulante.
Segue o sumário das provisões e depósitos judiciais:
                     2017                                 2016                
 Depósitos  Depósitos 
   judiciais  Provisão    judiciais  Provisão
Trabalhista     619.060    803.200     519.523  1.041.100
Os processos em sua grande maioria requerem indenização de horas extras e 
vínculo de trabalhos de profissionais de empresas terceirizadas. A Companhia 
não mantinha discussões judiciais classificadas como probabilidade de perda 
possível em 31 de dezembro de 2017 e 2016. A seguir são apresentadas as 
movimentações da provisão, ocorridas nos exercícios de 2017 e 2016:
           2017          2016
Saldo inicial 1.041.100 862.908
Adições 803.200 1.041.100
Reversões (1.041.100)  (862.908)
Saldo final      803.200 1.041.100
13. Patrimônio líquido - • Capital social: o capital social em 31 de dezembro 
de 2017, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 1.222.703 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2017 
o capital social de R$115.000.000. • Dividendos: O estatuto da Companhia 
assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro líquido, 
ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do ajuste de ava-
liação patrimonial, independentemente da existência de prejuízos acumulados, 
conforme o Art 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas em razão da 
disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme preconizado 
pela legislação societária:
         2017           2016
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício 2.103.840 (4.690.020)
(-) Parcela de lucros destinada à 
 constituição da reserva legal  (109.313) –
(+) Realização do ajuste de 
 avaliação patrimonial  814.249  850.753
(-) Incentivo fiscal IRPJ - Sudene (731.826) 
(=) Base de cálculo do dividendo mínimo 2.076.950 (3.839.267)
 (%) Percentual mínimo          25%           25%
(=) Dividendos propostos – obrigatórios 25%    (519.237)                –
Em 28 de abril 2017, os acionistas, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, de-
liberaram a não distribuição de dividendos. Em Dezembro de 2017 os acionistas 
fizeram a devolução em dinheiro dos dividendos antecipados apresentado em 
31 de dezembro de 2016 no valor total de R$ 2.242.250 (nota 13). • Ajuste de 
avaliação patrimonial: decorre da atribuição de um novo custo a determinadas 
classes de ativo imobilizado, conforme comentado na Nota Explicativa No 2, 
líquido do imposto de renda e contribuição social diferidos. A realização ocorre a 
medida que se realiza o ajuste de avaliação patrimonial no imobilizado, por meio 
de depreciação, baixa, obsolescência ou perda por impairment; • Reservas de 
lucros: a reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício, líquido da parcela de lucros destinados a reserva para incentivo 
fiscal. A reserva para investimento, que corresponde ao lucro remanescente após 
a destinação para reserva legal e a proposta de distribuição dos dividendos visa, 
principalmente, atender aos planos de investimentos previstos em orçamento de 
capital, processos de modernização e manutenção das fábricas, sendo calcula-
das, conforme demonstrado a seguir:
               2017              2016
Prejuízo de exercícios anteriores (4.112.121) (744.460)
Lucro/Prejuízo do exercício 2.103.840 (4.690.020)
 Ajuste de avaliação patrimonial  814.249 850.753
Absorção de reservas de lucros 
 com prejuízo acumulado 841.139 471.606
Incentivo Fiscal-Sudene (731.826) –
Destinação da reserva legal (5%) (109.313) –
Dividendos - anual mínimo obrigatório (25%) (519.237) –
(Prejuízo acumulado) (1.713.269) (4.112.121)
14. Receita operacional líquida                2017              2016
Receita bruta com vendas e serviços 331.081.018 250.560.453
( -) Tributos sobre as receitas (83.743.858) (61.551.718)
(-) Devoluções e abatimentos     (8.023.101)     (5.533.795)
Receita operacional líquida  239.314.059  183.474.940
15. Custo dos serviços prestados e vendas de mercadorias
               2017               2016
(-) Material  (142.665.602) (101.151.046)
(-) Serviços (16.212.395) (15.206.067)
(-) Salarios e encargos sociais (49.015.951) (52.469.878)
(-) Depreciação (4.204.980) (4.360.682)
(-) Peças e manutenção (7.136.111) (4.941.239)
(+) Outros     (7.016.974)     (4.094.559)
Custos dos serviços e vendas (226.252.013) (182.223.471)
16. Receitas/(despesas) operacionais
16.1. Administrativas e gerais               2017              2016
Salários e encargos sociais (3.559.384) (3.262.839)
Honorários da diretoria e encargos (2.655.828) (2.414.390)
Serviços profissionais de terceiros (864.224) (986.409)
Gastos com telefonia (291.035) (284.494)
Despesas com impostos e taxas (399.842) (459.637)
Despesas administrativas de filiais 1.180.334 783.870
Outras despesas, liquidas     (1.732.731)        (716.471)
     (8.322.710)    (7.340.370)
16.2. Comerciais               2017              2016
Salários e encargos sociais (2.778.645) (2.557.990)
Despesas com viagens (165.796) (120.521)
Outras despesas, líquidas        (122.864)    (1.161.243)
     (3.067.305)     (3.839.754)
17. Receitas e despesas financeiras- 17.1. Receitas financeiras
              2017              2016
Rendimento de títulos e valores mobiliários 24.607 633.801
Descontos obtidos 633.137 950.968
Outras receitas         381.105         571.066
      1.038.849       2.155.835
17.2. Despesas financeiras              2017              2016
Juros passivos sobre empréstimos (614.981) (623.099)
Comissões e despesas bancárias (76.555) (72.500)
Outras despesas        (147.915)          (82.280)
        (839.451)        (777.879)
18. Participações nos lucros e resultados - A Companhia concede participa-
ções nos lucros e resultados a seus funcionários, vinculadas ao seu plano de 
ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e acorda-
dos no começo de cada ano. Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia registrou 
na rubrica de custos e despesas operacionais, um despesa para participação 
nos lucros no montante de R$2.853.471 (R$2.743.120 em 2016). 19. Cobertura 
de seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração 
como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
A Companhia adota um programa de gerenciamento de riscos, buscando no 
mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operações. Abaixo segue 
a abertura dos riscos e importância segurada em 31 de dezembro de 2017, 
vigentes em 2018 em períodos variáveis:
Risco                                                                       Importância segurada
Responsabilidade civil - danos materiais (veículos) 200.000
Responsabilidade civil - danos corporais (veículos) 260.000
Responsabilidade civil - danos morais (veículos) 100.000
Incêndio, roubo, furto (veículos) 100% da tabela FIPE
Incêndio, tumulto, queda de raio, explosão,
 implosão, queda de aeronave 47.509.000
Perda de aluguel 1.080.000
Riscos naturais (vendaval, furacão, tornado, demais) 825.000
Roubo e furto qualificado de bens 200.000
Carga, descarga, içamento e descida 400.000
Danos elétricos 1.000.000
Equipamentos estacionários 1.000.000
Equipamentos móveis 200.000
Responsabilidade civil - empresarial estabelecimento
 comercial e industrial, operação (filiais) 400.000
Responsabilidade civil - rc empresarial/danos
 morais - empregador (matriz) 1.200.000
A Companhia mantém como cossegurada a parte relacionada Transnovag Trans-
portes S.A. na apólice de seguro empresarial. As premissas adotadas para a 
avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequen-
temente, não foram auditadas pelos auditores independentes.

9. Imobilizado - O imobilizado está composto da seguinte forma:
                                           2017                                                                        2016                         
 % - Taxa anual de  Depreciação   Depreciação
 depreciação /amortização           Custo  acumulada      Líquido           Custo    acumulada         Líquido
Terrenos - 89.313.774 – 89.313.774 89.313.774 – 89.313.774
Edificações 2,5% à 3,03% 15.085.482 (3.355.546) 11.729.936 15.085.482 (2.992.938) 12.092.544
Instalações 10% 12.549.289 (9.085.113) 3.464.176 11.268.827 (8.697.023) 2.571.804
Máquinas e equipamentos 2,4% à 25% 148.353.996 (50.702.838) 97.651.158 146.093.922 (47.359.036) 98.734.886
Computadores 20 1.412.504 (1.065.869) 346.635 1.384.115 (960.466) 423.649
Móveis e utensílios 10 402.845 (281.666) 121.179 396.500 (255.674) 140.826
Imobilizado em formação -     8.003.539      (275.998)     7.727.541     3.908.805       (183.998)     3.724.807
  275.121.429 (64.767.030) 210.354.399 267.451.425 (60.449.135) 207.002.290
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas no exercício de 2017:
Custo do imobilizado   Baixas /   Baixas /  
             2015      Adições Transferências              2016    Adições Transferências             2017
Terrenos 89.313.774 – – 89.313.774 – – 89.313.774
Edificações 15.085.482 – – 15.085.482 – – 15.085.482
Instalações 11.134.131 134.696 – 11.268.827 1.280.462 – 12.549.289
Máquinas e equipamentos 143.976.019 110.028 2.007.875 146.093.922 2.260.074 – 148.353.996
Computadores 964.585 419.530 – 1.384.115 28.389 – 1.412.504
Móveis e utensílios 387.760 8.740 – 396.500 6.345 – 402.845
Imobilizado em formação     5.261.086   1.207.719         (2.560.000)      3.908.805  4.094.734                        –     8.003.539
 266.122.837   1.880.713            (552.125) 267.451.425  7.670.004                        – 275.121.429
Depreciação acumulada    Baixas /   Transferências  
             2015    Adições Transferências              2016    Adições            Baixas /            2017
Edificações (2.630.330) (362.608) – (2.992.938) (362.608) – (3.355.546)
Instalações (8.243.719) (453.304) – (8.697.023) (388.090) – (9.085.113)
Máquinas e equipamentos (44.320.478) (3.434.431) 395.873 (47.359.036) (3.343.803) – (50.702.838)
Computadores (890.566) (69.900) – (960.466) (105.403) – (1.065.869)
Móveis e utensílios (230.079) (25.595) – (255.674) (25.991) – (281.666)
Imobilizado em formação         (91.999)      (91.999)                        –        (183.998)      (91.999)                        –      (275.998)
  (56.407.171) (4.437.837)             395.873   (60.449.135) (4.317.894)                        – (64.767.030)
O imobilizado em formação refere-se à compra de bens a serem utilizados na formação de unidade operacional no ano de 2018, a fim de ampliar sua capacidade 
produtiva. A Companhia para determinação do custo atribuído e das novas vidas úteis econômicas remanescentes de determinadas classes de ativos, contratou 
avaliadores especializados independentes.

Taxa efetiva em % (2,65%) (33,9%)
Despesa de imposto de renda e 
 contribuição social corrente – –
Imposto de renda e contribuição a recuperar 
 (a recolher) acumulado 111.297 1.234.876
Encargos financeiros de atualização dos
  impostos a recuperar – 162.263
Compensações com tributos federais e
  recolhimentos antecipados no exercício               –      224.782
Imposto de renda e contribuição social a
 recuperar (a recolher) em 31 de dezembro     111.297   1.621.921
11.2. Imposto de Renda e Contribuição Social diferido ativo
                              Não circulante                            
                    2017                                  2016             
 Imposto Contribuição Imposto Contribuição 
 de Renda             Social de Renda            Social
Provisão estimada de
 créditos de liquidação
 duvidosa 214.218 214.218 230.109 230.109
Provisão para 
 contingências 803.200 803.200 1.041.100 1.041.100
Provisão BC Negativa/
 Prejuízo Fiscal 6.290.810       5.361.516 6.290.810        6.290.810
Soma 7.308.228 6.378.934 7.562.019 7.562.019
Alíquotas          25%                  9%          25%                  9%
Total dos tributos
 diferidos 1.827.057 574.104 1.890.505 680.583
Total do Imposto de
 Renda e Contribuição
 Social diferido ativo        2.401.161        2.571.087
11.3. Imposto de Renda e Contribuição Social diferido passivo 
                                    Não circulante                               
                        2017                                2016            
Encargos tributários 
 sobre ajuste
 de avaliação Imposto Contribuição Imposto Contribuição
 patrimonial    de Renda            Social    de Renda            Social
Ajuste de avaliação
 patrimonial 
(ICPC 10) 137.883.702 137.883.702 137.883.702 137.883.702
(-) Depreciação /
  baixas (25.378.430)    (25.378.430) (24.144.720)   (24.144.720)
Base de cálculo 112.505.272   112.505.272 113.738.982   113.738.982
Alíquotas              25%                  9%             25%                  9%
Total do imposto 
 de renda e
 contribuição social
 diferido passivo      38.251.793      38.671.254 
12. Contingências e depósitos judiciais - A Companhia é parte envolvida em 
processos trabalhistas e tributários que se encontram em instâncias diversas. 

10. Empréstimos e financiamentos
 % taxas médias 
Instituição/modalidade de juros anuais          2017           2016
Banco do Brasil S/A - FINAME 3,5% a 6,0% 7.347.600 9.069.642
Bradesco S/A - FINAME 5,0% a 6,0% 1.154.790 1.535.145
Banco do Brasil S/A -
  Capital de giro 5,8% 4.013.926 –
Banco do Brasil S/A 
 Conta garantida 13,0% a 15,0% 500.000 –
Banco Itaú S/A Conta garantida CDI + 10,0% 1.000.000 –
Banco Bradesco S/A 
 Conta garantida 13,0% a 15,0%   1.415.827                 –
  15.432.143 10.604.787
Passivo circulante  9.073.815 2.102.396
Passivo não circulante  6.358.328 8.502.391
Endividamento por ano de vencimento         2017           2016
2018 – 2.144.062
2019 2.139.035 2.139.035
2020  1.680.569 1.680.569
2021 798.548 798.548
2022 em diante 1.740.176 1.740.177
 6.358.328 8.502.391
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de bens.
11. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro Líquido - A Compa-
nhia utiliza a sistemática do lucro real e calculou e registrou seus impostos com 
base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações 
contábeis. A Companhia possui diferenças temporárias existentes entre a con-
tabilidade e a apuração do resultado com base na legislação tributária vigente 
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 que possuem base de recuperação futura 
atrelada a realização futura projetada destas provisões (diferenças temporárias) e 
lucro tributável de anos anteriores. 11.1. Reconciliação da despesa de imposto 
de renda e contribuição social entre a taxa nominal e efetiva
         2017           2016
Resultado antes do IRPJ e da CSLL 2.049.456 (7.101.878)
Imposto de renda e contribuição social
 à taxa nominal - 34% (945.563) –
Demonstrativo da alíquota efetiva de
 imposto de renda:  
Outras adições (exclusões) 750.411 2.411.858
  
Soma (195.152) 2.411.858
Imposto de renda e contribuição 
 social do exercício (195.152) 2.411.858
Composição da despesa líquida de imposto 
 de renda e contribuição social – exercício: 
Despesa líquida de imposto de renda 
 e contribuição social - corrente e diferido 54.384 2.411.858
Total da despesa 54.384 2.411.858

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Acionistas e Administradores da Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais - São Paulo - SP - Opinião Examinamos as demonstrações contábeis 
da Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais (“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 fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais em 31 de 
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Transações com partes relacionadas - 
Conforme mencionado na Nota Explicativa N° 6 às demonstrações contábeis, a Companhia mantém relações e transações relevantes com partes relacionadas, 
representadas substancialmente por operações comerciais, cujos valores são pactuados entre as partes. As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir 
de registros separados mantidos pela Companhia, sendo que os valores registrados poderiam ter sido diferentes, caso estas transações tivessem sido realizadas 
com terceiros. Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor - A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, a o fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis - Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes Esmir de Oliveir - Contador CRC 1 SP 109628/O-0
SS - CRC 2 SP 013846/O-1 Robinson Meira - Contador CRC 1 SP 244496/O-5

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

O presidente Temer vai anun-
ciar nos próximos dias a liberação 
de recursos para a área da segu-
rança pública, por meio de medida 
provisória. A informação foi dada 
ontem (26) pelo ministro da Se-
gurança Pública, Raul Jungmann, 
em cerimônia de entrega do Selo 
Resgata, de responsabilidade 
social, no Palácio do Planalto. Ele 
não quis adiantar valores, mas 
disse que serão investimentos 
“vultosos” ainda para este ano. 

Jungmann ressaltou que o 
governo federal ainda dará um 
passo importante para garantir 
que nos próximos anos a segu-
rança pública tenha recursos 
previsíveis. “Nos próximos 
anos, a segurança pública 
terá recursos previsíveis, ca-
rimbados, recursos que vão 
possibilitar ao governo federal 
exercer seu papel de indutor de 
políticas que não tem feito até 

aqui, inclusive por não dispor de 
mecanismo de fi nanciamento”.

Após a cerimônia, Jungmann 
informou que o governo desti-
nará recursos ao Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública, que 
será reformulado. Serão feitas 
transferências a fundo para 
estados e municípios. Em troca, 
será necessário que os entes 
federados apresentem contra-
partidas, como redução dos 
índices de homicídios, melhor 
formação dos policiais e repasse 
de dados e informações.

“Não haverá repasse para 
aqueles estados que não entra-
rem no sistema de informação 
penitenciária e no sistema de 
informações sobre violência 
e criminalidade”, disse Jung-
mann, ao informor que os recur-
sos virão sobretudo das loterias 
esportivas da Caixa, inclusive 
de jogos a serem criados (ABr).

Temer vai liberar 
recursos para segurança 

nos próximos dias
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