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CNPJ/MF nº 02.430.238/0001-82
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

Balanços Patrimoniais
Ativo Nota        2016       2015
Circulante    945.466  866.711
Caixa e equivalentes de caixa 4  26.229  9.584
Contas a receber de clientes 5  681.651  582.528
Contas a receber - partes relacionadas 10  5.534  6.048
Estoques 6  102.136  159.617
Impostos a recuperar 7  116.015  94.090
Créditos de operações com
 instrumentos financeiros derivativos 19.c)  11.125  11.774
Despesas antecipadas   90  1.072
Outros créditos - partes relacionadas 10  366  398
Outros créditos        2.320      1.600
Não Circulante   273.400  257.476
Impostos a recuperar 7  84.909  83.259
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17  95.679  75.828
Depósitos judiciais   2.557  1.401
Investimento em coligada 9  2.888  2.888
Imobilizado 8      87.367    94.100
Total do ativo  1.218.866  1.124.187

Passivo e patrimônio líquido Nota        2016        2015
Circulante    694.188   525.265
Empréstimos 12  149.394  302.930
Empréstimos - parte relacionada 13  377.812  4.408
Fornecedores    46.534  68.723
Fornecedores - parte relacionada 10  4.762  81.465
Obrigações tributárias 11  7.502  7.337
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   6.805  7.230
Adiantamentos de clientes   24.324  26.870
Adiantamentos de partes relacionadas 10  11.986  11.618
Obrigações a liquidar com instrumentos 
 financeiros derivativos 19.c)  59.371  2.031
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar 16 -  12.653
Outras provisões        5.698               -
Não circulante      38.785   394.483
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 14  10.822  11.020
Provisões contratuais   1.758  1.847
Provisão para garantia 15  26.205  25.858
Empréstimos - parte relacionada 13                  -   355.758
Patrimônio Líquido   485.893  204.439
Capital social 16  526.778  204.952
Reserva legal   6.508  6.508
Reserva de avaliação patrimonial   122  1.168
Prejuízos acumulados     (47.515)       (8.189)
Total do passivo e patrimônio líquido  1.218.866  1.124.187

Demonstração do Resultado
 Nota       2016        2015
Receita líquida 22  429.262  670.156
Custo dos produtos vendidos 
 e serviços prestados 23  (403.363)  (617.410)
Lucro bruto   25.899   52.746
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 23  (31.224)  (33.788)
Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas 23     (6.704)       3.430
Lucro (prejuízo) operacional
 antes do resultado financeiro   (12.029)  22.388
Resultado financeiro 
Receitas financeiras 18  2.527  8.853
Despesas financeiras 18  (86.717)  (50.151)
Variação cambial, líquida 18     37.580    (97.975)
Prejuízo antes do IR e da CS   (58.639)  (116.885)
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos 17     19.313     47.898
Prejuízo do exercício     (39.326)    (68.987)
Prejuízo por ação - R$         (0,0747)          (0,3366)
Quantidade de ações no fim do exercício  526.778.120 204.952.000Demonstrações do resultado abrangente

 Nota       2016        2015
Prejuízo do exercício   (39.326)  (68.987)
Item que será reclassificado para o resultado:
Valor justo de “hedge” de fluxo de caixa 
 realizado, líquido de impostos 19     (1.046)        1.822
Resultado abrangente total do exercício    (40.372)    (67.165)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reserva de  
   Reserva  avaliação Prejuízos
 Nota   Capital       legal patrimonial acumulados       Total
Saldos em 31/12/2014   151.652  6.508  (654)  75.697 233.203
Integralização de capital (aumento de capital com dívida da ICF) 16  53.300 - - -  53.300
Prejuízo do exercício  - - -  (68.987)  (68.987)
Resultado não realizado de cobertura cambial dos fluxos de caixa futuros  - -  1.822  (13)  1.809
Destinações:
Juros sobre o capital próprio destinados 16              -                -                   -          (14.886)   (14.886)
Saldos em 31/12/2015   204.952  6.508  1.168  (8.189)  204.439
Integralização de capital (aumento de capital com dívida da ICF) 16  321.826 - - - 321.826
Prejuízo do exercício  - - -  (39.326)  (39.326)
Resultado não realizado de cobertura cambial dos fluxos de caixa futuros                 -              -          (1.046)                     -     (1.046)
Saldos em 31/12/2016   526.778      6.508              122          (47.515)  485.893

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
 Nota       2016       2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício   (39.326)  (68.987)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o
 caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 8  9.611  9.801
Provisão para não realização de crédito de ICMS 7  213  779
Provisão para itens de giro lento 6  1.685  1.170
Imposto de renda e contribuição social diferidos 17  (19.313)  (47.898)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 14  5.500  1.971
Provisão para garantia 15  347  3.824
Baixa de imobilizado 8 -  30
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12 e 13  57.543  35.724
Juros e variação cambial sobre 
 empréstimos de parte relacionada 13 (108.636)  99.599
Provisão para contas a pagar 23  (92)  -
Provisão para penalidades contratuais 23             3      1.631
  (92.465)  37.644
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes   (99.123)  (176.838)
Contas a receber - partes relacionadas   514  13.099
Estoques   55.796  118.871
Impostos a recuperar   (23.788)  (23.943)
Outros   (1.400)  (492)
(Redução) aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores   (22.189)  20.053
Fornecedores - partes relacionadas   (76.703)  22.015
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   (425)  201
Obrigações tributárias   165  (19.544)
Adiantamentos de clientes   (2.546)  (223.724)
Adiantamentos de partes relacionadas          368     (7.986)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (261.796) (240.644)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível 8     (2.878)          (50)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento      (2.878)          (50)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 12  118.846  304.800
Captação de empréstimos com partes relacionadas 13  593.336  105.333
Amortização de empréstimos e financiamentos 12  (232.401)  (172.106)
Amortização de empréstimos e
  financiamentos com parte relacionada 13  (171.893)  -
Pagamento de juros sobre empréstimos   (70.859)  (18.814)
Liquidação de operações com 
 instrumentos financeiros derivativos   44.290  (167)
Pagamento de dividendos               -   (11.827)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento   281.319  207.219
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa     16.645   (33.475)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   9.584  43.059
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício     26.229      9.584
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa     16.645   (33.475)

1. Contexto Operacional - A CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), com 
sede localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 81, é uma 
sociedade por ações de capital fechado, constituída em 3 de fevereiro de 1998, que tem 
por objetivo a fabricação, a construção, a transformação, a reparação, a manutenção, a 
montagem, o projeto, a importação, a aquisição, a venda, a exportação, a exploração ou 
qualquer outra forma de comercialização de todo e qualquer tipo de trem, locomotiva, va-
gão e veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, peças, acessórios 
e equipamentos. A Companhia tem como controladoras as companhias espanholas Inver-
siones en Concesiones Ferroviarias S.A. (“ICF”), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarri-
les, S.A. (“CAF Espanha”) e Urbanización Parque Romareda S.A. Os contratos que impac-
taram as operações da Companhia em 2016 e 2015 foram os seguintes: • A Companhia 
mantém dois contratos com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo 
como objeto principal a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 78 
trens elétricos, com fornecimento de insumos e equipamentos. • Em 2010, a Companhia 
celebrou um contrato de prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de 
trens com a parte relacionada CTRENS - Companhia de Manutenção S.A., em relação ao 
contrato de manutenção preventiva, corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diaman-
te, celebrado entre a CTRENS e a CPTM. Os serviços prestados à CTRENS abrangem 
assessoria técnica (“know-how”), supervisão da mão de obra contratada pela CTRENS, 
assessoria à gestão de compras e utilização de materiais adquiridos pela CTRENS usados 
em seus serviços prestados à CPTM, de tal forma que a CTRENS obtenha um equilíbrio 
financeiro definido nesse contrato. A contraprestação dessa assessoria é remunerada 
mensalmente de acordo com a quantidade de trens disponibilizados pela CPTM à 
CTRENS, para a prestação de serviços, cujos preços e condições comerciais foram acor-
dados entre as partes no contrato e são reajustados mensalmente com base na variação 
do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
IPC-FIPE. A Companhia assume as responsabilidades quanto aos serviços prestados pela 
CTRENS à CPTM, desde que estejam sob sua gerência e assessoria. • Em 2011, a Com-
panhia celebrou dois contratos, sendo eles: a) Industrialização de 15 trens para a Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU Recife através do Consórcio Guararapes formado 
pela Companhia e CAF Espanha. Para o encerramento do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2015 foram entregues todos os 15 trens do referido contrato. b) Industrialização de 
26 trens, com 6 carros cada um, para a Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo (“Metrô”) e venda de peças sobressalentes obrigatórias, além de serviços com-
plementares, como assistência técnica dos trens construídos, fornecimento de manuais de 
operação e manutenção e treinamento do pessoal do comprador. • Em 2012, a Companhia 
celebrou três contratos, sendo eles: a) Projeto e fabricação de material rodante composto 
por 40 Veículos Leves sobre Trilhos - VLTs compostos de 7 carros cada um, assim como o 
projeto, o fornecimento e a montagem do sistema de sinalização para a Região Metropoli-
tana do Vale do Rio Cuiabá, por intermédio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mun-
do FIFA 2014 - SECOPA, através do Consórcio VLT Cuiabá - Várzea Grande. b) Contrato 
de aquisição e fornecimento de 15 Trens Unidades Elétricas - TUEs para a Empresa de 
Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB, através do Consórcio Frotapoa firmado 
com a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. c) Fornecimento de 10 TUEs, sendo cada 
veículo constituído de 4 carros, para a Superintendência de Trens Urbanos de Belo Hori-
zonte - BH. O contrato foi firmado entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 
e o Consórcio Frota BH, firmado com a Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. • Em 2013, 
a Companhia celebrou três contratos, sendo eles: a) Contrato de prestação de serviços de 
elaboração de projeto e fabricação de 35 trens, constituídos de 8 carros cada um, totalizan-
do 280 carros, para a CPTM. b) Contrato de prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva em 80 trens de 4 carros da série 7000 com a CPTM, com fornecimento de 
materiais, insumos e equipamentos. c) Contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em 16 trens de 4 carros da série 7500 da CPTM, com fornecimento 
de materiais, insumos e equipamentos. • Em 2014, a Companhia celebrou contrato de 
prestação de serviços de engenharia de manutenção preventiva diária, programa de revi-
são e substituição de equipamentos e serviços e revisão geral e de manutenção dos Trens 
Unidade Elétrica, Série 100, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, 
com a TRENSURB. • Em 2016 e 2015 não foram assinados novos contratos. 2. Base de 
Elaboração das Demonstrações Financeiras e Resumo das Principais Políticas Con-
tábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em confor-
midade com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluí-
das na legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações e 
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração - As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por deter-
minados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, se houver, con-
forme descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente baseia-se no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras é necessário que a Administração faça uso de estimativas e adote premis-
sas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações, entre elas as estimativas 
referentes a reconhecimento de receita, vida útil do ativo imobilizado, às provisões necessá-
rias para passivos contingentes, à provisão para créditos de liquidação duvidosa e à elabora-
ção de projeções para realização de imposto de renda e contribuição social diferidos e outras 
similares, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte 
da Administração, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais. Para mais informações acerca 
das estimativas e premissas adotadas pela Administração, vide as políticas contábeis deta-
lhadas a seguir. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações financeiras e os principais julgamentos e estimativas contábeis adotados pela Ad-
ministração estão consistentes com os utilizados na preparação das demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, datadas de 26 de feverei-
ro de 2016. a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de receita - Ativos, pas-
sivos, receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. As 
despesas são reconhecidas quando incorridas e os custos relativos aos projetos são reco-
nhecidos no resultado com base no estágio de conclusão dos contratos. A Companhia re-
conhece e mensura as receitas provenientes da prestação de serviços de modernização 
de trens em conformidade com o disposto no pronunciamento técnico CPC 17 - Contratos 
de Construção e as receitas provenientes da prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva e revisão geral de trens em conformidade com o pronunciamento técni-
co CPC 30 - Receita. A receita de prestação de serviços é apresentada líquida de dedu-
ções, incluídos os impostos calculados sobre estas. b) Moeda funcional e de apresenta-
ção das demonstrações financeiras - Os itens incluídos nas demonstrações financeiras 
são mensurados em reais (R$), moeda funcional e de apresentação das demonstrações 
financeiras, que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Compa-
nhia opera. c) Transações e saldos em moeda estrangeira - As transações em moeda 
estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Companhia (reais - R$), utilizando-
-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de balan-
ço são convertidos pela taxa de câmbio vigente na data de encerramento das demonstra-
ções financeiras. Os ganhos e as perdas de variação cambial resultantes da liquidação 
dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado, na rubrica “Variações 
cambiais, líquidas”. d) Instrumentos financeiros - Classificação - Os ativos e passivos fi-
nanceiros mantidos pela Companhia são classificados sob as seguintes categorias, nos 
casos aplicáveis: (i) ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado; (ii) 
ativos financeiros mantidos até o vencimento; (iii) ativos financeiros disponíveis para ven-
da; e (iv) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. Ativos financeiros - (i) Ati-
vos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - São ativos finan-
ceiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim, principalmente no 
curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos também são classificados nessa cate-
goria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante. Para a Companhia, 
nessa categoria são classificados unicamente os instrumentos financeiros derivativos. Os 
saldos referentes aos ganhos ou perdas decorrentes das operações não liquidadas são 
classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registra-
das, respectivamente, nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, na 
demonstração do resultado. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Companhia possuía 
instrumentos financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados nessa 
categoria, conforme demonstrado na nota explicativa nº 19. (ii) Ativos financeiros manti-
dos até o vencimento - Compreendem investimentos em determinados ativos financeiros 
classificados no momento inicial da contratação, para serem levados até a data de venci-
mento, os quais são mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos aufe-
ridos de acordo com os prazos e as condições contratuais. Em 31 de dezembro de 2016 e 
de 2015, a Companhia não possuía instrumentos financeiros registrados nas demonstra-
ções financeiras classificados nessa categoria. (iii) Ativos financeiros disponíveis para 
venda - Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os ativos financeiros não deriva-
tivos, como títulos e/ou ações cotados ou não em mercados ativos, mas que possam ter 
seus valores justos estimados razoavelmente. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a 
Companhia não possuía instrumentos financeiros registrados nas demonstrações finan-
ceiras classificados nessa categoria. (iv) Empréstimos e recebíveis - São incluídos nes-
sa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determi-
náveis, 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 financeiras, os quais são classificados como 
ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, compreendem o caixa e 
equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4), as contas a receber de clientes (nota explica-
tiva nº 5) e os saldos a receber de partes relacionadas (nota explicativa nº 10). Passivos 
financeiros - Representados por contas a pagar a fornecedores, empréstimos com tercei-
ros, empréstimo com parte relacionada e saldos a pagar a partes relacionadas (nota expli-
cativa nº 10), os quais são apresentados pelo valor original, acrescido, quando aplicável, 
de juros e variações monetárias e cambiais incorridos até a data de encerramento das 
demonstrações financeiras. Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor 
justo, líquido dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados ao valor de custo 
amortizado utilizando-se o método da taxa efetiva de juros, e a despesa financeira é reco-
nhecida com base na remuneração efetiva. Método da taxa efetiva de juros - Utilizado para 
calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao 
longo do exercício correspondente. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta os rece-
bimentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, todos os honorários 
e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa efetiva de juros, custos da 
transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívi-
da ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido na data 
do reconhecimento inicial. Instrumentos financeiros derivativos e atividades de “hedge” - As 
operações com instrumentos financeiros derivativos contratadas pela Companhia são 
mensuradas ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resultado do exercí-
cio, quando não designadas em uma contabilidade de “hedge”. Os valores nominais das 
operações com instrumentos financeiros derivativos não são registrados no balanço patri-
monial. Os resultados líquidos não realizados dessas operações, apurados pelos valores 
justos de mercado, são registrados no resultado pelo regime de competência, tendo como 
contrapartida as contas do ativo e passivo circulantes. O valor justo dos instrumentos finan-
ceiros derivativos é calculado pela área de Tesouraria da Companhia com base nas infor-
mações de cada operação contratada e nas respectivas informações de mercado em cada 
data de encerramento das demonstrações financeiras, tais como taxa de juros e cupom 
cambial. Nos casos aplicáveis, tais informações são comparadas com as posições informa-
das pelas mesas de operação de cada instituição financeira envolvida. Mensuração - As 
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da nego-
ciação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. 
Os ativos financeiros a 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 financeiros - Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compen-
sar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. “Hedges” de fluxo de caixa (“hedge accoun-
ting”) - Quando um derivativo é designado como um instrumento de “hedge” em uma pro-
teção (“hedge”) da variabilidade dos fluxos de caixa atribuível a um risco específico asso-
ciado com um ativo ou passivo reconhecido ou uma transação prevista altamente provável 
e que poderia afetar o resultado, a porção efetiva das variações no valor justo do derivativo 
é reconhecida na rubrica “Outros resultados abrangentes” e apresentada na “Reserva de 
avaliação patrimonial” no patrimônio líquido. O valor reconhecido em “Outros resultados 
abrangentes” é reclassificado para o resultado no mesmo período em que os fluxos de 
caixa protegidos (“hedge”) afetam o resultado, na mesma linha na demonstração do resul-
tado como item objeto de “hedge”. Qualquer porção não efetiva das variações no valor 
justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o instrumento de “he-
dge” não mais atenda aos critérios de contabilização de “hedge”, expire ou seja vendido, 
encerrado ou exercido, ou tenha sua designação revogada, a contabilização de “hedge” é 
descontinuada prospectivamente. Os resultados acumulados, anteriormente reconhecidos 
em “Outros resultados abrangentes” e apresentados na “Reserva de avaliação patrimonial” 
no patrimônio líquido, permanecem ali até que a transação prevista afete o resultado. 
Quando o item sujeito a “hedge” é um ativo não financeiro, o valor reconhecido em outros 
resultados abrangentes é transferido para o valor contábil do ativo quando o ativo é reali-
zado. Se não houver mais expectativas quanto à ocorrência da transação prevista, o saldo 
da rubrica “Outros resultados abrangentes” é reconhecido imediatamente no resultado. Em 
outros casos, o valor reconhecido em “Outros resultados abrangentes” é transferido para o 
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resultado no mesmo período em que o item objeto de “hedge” afeta o resultado do exercí-
cio. Derivativos embutidos - Os derivativos embutidos em contratos principais não derivati-
vos são tratados como um derivativo separadamente quando atendem às definições de um 
derivativo, seus riscos e suas características não forem estreitamente relacionados aos 
dos contratos principais e eles não forem mensurados pelo valor justo por meio do resulta-
do. e) Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com até 90 dias da data da 
aplicação, considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são 
registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos e da variação cambial 
auferidos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o 
seu valor de mercado ou de realização. f) Contas a receber de clientes e estimativa para 
créditos de liquidação duvidosa - Registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos 
decorrentes das vendas de produtos e serviços, acrescidos de variações cambiais, quan-
do aplicável. A estimativa para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base em 
análise individual dos valores a receber e em montante considerado pela Administração 
necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os 
quais podem ser modificados devido à recuperação de créditos. g) Estoques - Avaliados 
pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. h) Investimento em coligada - Avaliado pelo custo histórico, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 9. i) Imobilizado - Registrado ao custo de 
aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas 
que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens (vide nota explicativa 
nº 8). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 
na data de encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudan-
ças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor con-
tábil do ativo e reconhecidos no resultado. j) Redução ao valor recuperável de ativos - 
Na data de encerramento das demonstrações financeiras, a Companhia revisa o valor contá-
bil de seus ativos, a fim de determinar se há alguma indicação de que sofreram alguma perda 
por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é 
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda. Quando não for possível 
estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montan-
te recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de 
alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são 
alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades gera-
doras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identifi-
cada. O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda 
ou o valor em uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma 
avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo 
ao qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recuperável 
de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o 
valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. 
A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Nos 
casos quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida, subsequentemente, 
ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa 
revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido de-
terminado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida 
para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. k) Passivos circu-
lante e não circulante - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais 
incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas varia-
ções registradas na demonstração do resultado. l) Provisões - Reconhecidas para obriga-
ções presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possí-
vel estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação na data de encerramento das demonstrações financeiras, considerando-se os 
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base 
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao 
valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é re-
levante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação 
de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reco-
nhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensu-
rado de forma confiável. m) Juros sobre o capital próprio - Os juros sobre o capital pró-
prio pago ou a pagar são originalmente contabilizados no resultado como “Despesas finan-
ceiras”, sendo posteriormente revertidos na apuração do lucro líquido como despesa fi-
nanceira, e demonstrados como destinação dos lucros acumulados na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência 
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demons-
tração do resultado, na rubrica “Imposto de renda e contribuição social - correntes”. n) 
Contratos onerosos - As obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são 
reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando os cus-
tos inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômi-
cos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. o) Provisão para 
garantias - As provisões para o custo esperado com garantia de vendas são reconhecidas 
na data da venda dos respectivos produtos, com base na melhor estimativa da Administra-
ção em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação da Companhia. p) Tribu-
tação - imposto de renda e contribuição social - Impostos correntes - A provisão para 
imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas 
ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributá-
veis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribui-
ção social é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o imposto de renda e a con-
tribuição social calculados às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de impos-
to de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e nos normativos 
tributários promulgados na data de encerramento das demonstrações financeiras, de 
acordo com os regulamentos tributários brasileiros. A Administração avalia periodicamente 
as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situações em que a regu-
lamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente 
divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que espera 
pagar ao Fisco. Impostos diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
(“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias existentes na data 
de encerramento das demonstrações financeiras entre os saldos de ativos e passivos reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na 
apuração do lucro tributável, incluindo o saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os im-
postos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporá-
rias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tri-
butável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis pos-
sam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada na data 
de encerramento das demonstrações financeiras e, nos casos aplicáveis, quando não for 
mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recupera-
ção de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espe-
ra recuperar. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados às alíquotas aplicáveis 
ao exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com 
base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente na data de encerramento das 
demonstrações financeiras, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequên-
cias fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, na data de encerra-
mento das demonstrações financeiras, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos 
e passivos. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos - O imposto de 
renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou 
receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados a itens registrados 
diretamente em “Outros resultados abrangentes” ou no patrimônio líquido, caso em que os 
impostos também são reconhecidos diretamente em “Outros resultados abrangentes” ou 
no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa nº 17. 3. Novas 
Normas, Alterações e Interpretações de Normas - Adoção de novos pronunciamentos, 
alterações e interpretações emitidos pelo CPC e normas publicadas em 31 de dezembro 
de 2016 - As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são 
obrigatórias para os exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2016, as quais foram adota-
das pela Companhia: Norma - Descrição - Impacto nas demonstrações financeiras: 
Alteração à IAS 16 e IAS 38 - Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização - CPC 27 
- Ativo Imobilizado e CPC 04 (R1) - Ativo Intangível - O objetivo da publicação é estabele-
cer que não é apropriado definir a base de depreciação e amortização como sendo o pa-
drão esperado de consumo, por parte da Companhia, dos futuros benefícios econômicos 
de um ativo. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - A alteração à IAS 16 e IAS 38 não 
provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. Alteração à 
IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e Associado ou 
“Joint Venture” (Negócio em Conjunto) - CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em 
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto - O objetivo da alteração é 
corrigir a inconsistência entre os requisitos da IFRS 10 - Demonstrações Financeiras Con-
solidadas e da IAS 28 - Investimentos em Coligada, Controlada e Negócio em Conjunto, ao 
lidar com a perda de controle de uma subsidiária que é contribuída para uma coligada, 
controlada ou negócio em conjunto. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. - A alteração 
à IFRS 10 e IAS 28 não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da 
Companhia. Alteração à IFRS 10 e IAS 28 - Entidade de Investimento - Exceções à Altera-
ção à Regra de Consolidação - CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em Controlada e 
em Empreendimento Controlado em Conjunto - A emissão: (a) esclarece àqueles que 
atendem à definição de entidade de investimento como consolidar seus investimentos e 
relaciona as exceções à regra; e (b) permite que outras entidades mantenham, na aplica-
ção da equivalência patrimonial, a mensuração do valor justo por meio do resultado utiliza-
da pelos seus investimentos (coligada ou negócio em conjunto) e não prossigam com a 
consolidação. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A alteração à IFRS 10 e IAS 28 
não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IFRS 7 - 
Instrumentos Financeiros (Divulgação) - Aplicabilidade das Divulgações de “Offset” às 
Demonstrações Financeiras Condensadas - CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros: 
Evidenciação - A alteração suprime a expressão “e períodos intermediários dentro desses 
períodos anuais” do parágrafo 44R, esclarecendo que esses requerimentos de divulgação 
da IFRS 7 não são exigidos em demonstrações financeiras condensadas. No entanto, a IAS 
34 exige que uma entidade divulgue “uma explicação dos eventos e das transações que são 
significativos para a compreensão das alterações na posição financeira e no desempenho 
da entidade desde o final do último período anual”. Portanto, se as divulgações da IFRS 7 
refletem uma atualização significativa para a informação incluída no relatório anual mais 
recente, espera-se que estas sejam incluídas nas demonstrações financeiras condensadas. 
Essa alteração deverá ser aplicada retrospectivamente para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2016, com aplicação antecipada permitida. - A alteração à IFRS 7 
não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. IAS 34 - 
Demonstração Intermediária - Divulgação de Informações “em Outras Partes das Demons-
trações Financeiras Intermediárias” - CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária - Estabe-
lece que as divulgações intermediárias necessárias devem ser incluídas nas demonstra-
ções financeiras intermediárias ou incorporadas por referência entre as demonstrações 
financeiras intermediárias e onde quer que estejam incluídas dentro das informações inter-
mediárias (por exemplo, no comentário da Administração ou no relatório de risco). Vigência 
a partir de 1º de janeiro de 2016. A alteração à IAS 34 não provocou impacto relevante nas 
demonstrações financeiras da Companhia. IAS 19 - Benefícios a Empregados - Taxa de 
Desconto - CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados A alteração esclarece que títulos 
corporativos de alta qualidade de mercado devem ser avaliados com base na moeda em 
que é denominada a obrigação, em vez do país em que a obrigação se encontra. Quando 
não existe mercado de títulos corporativos de alta qualidade em dada moeda, taxas de tí-
tulos de dívida pública devem ser utilizadas. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A 
alteração à IAS 19 não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da 
Companhia. IFRS 5 - Reclassificação de Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Man-
tido para Distribuição aos Sócios/Acionistas - CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada - Esclarece, por meio da emissão de “guidance”, as 
circunstâncias em que uma entidade reclassifica ativos mantidos para venda para ativos 
mantidos para distribuição aos sócios/acionistas (e vice-versa) e os casos em que ativos 
mantidos para distribuição aos sócios/acionistas não atendem mais ao critério para man-
terem essa classificação. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2016. A alteração à IFRS 5 
não provocou impacto relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. As novas 
normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards 
- IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB” e que ainda não 
estão em vigor são as seguintes: Norma - Principais exigências - Data de entrada em 
vigor - IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros - Introduz novas exigências para a 
classificação, mensuração e baixa de ativos e passivos financeiros. Aplicável a exercícios 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 15/CPC 47 - Receitas de Contratos com 
Clientes - Estabelece um único modelo abrangente a ser utilizado pelas entidades na 
contabilização das receitas resultantes de contratos com clientes. Convergência do IASB e 
do FASB. Aplicável a exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. IFRS 16 - 

“Leases”  Os arrendatários são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento re-
fletindo futuros pagamentos e um “direito de uso de um ativo” para praticamente todos os 
contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e con-
tratos de ativos de baixo valor - Aplicável a exercícios iniciados em ou após  
1º de janeiro de 2019. Considerando as atuais operações da Companhia, a Administração 
não espera que essas novas normas e interpretações tenham um efeito relevante sobre as 
demonstrações financeiras a partir de sua adoção. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa     2016   2015
Conta-corrente em moeda estrangeira 48 27
Caixa e contas-correntes no País 1.734 40
Aplicações financeiras de liquidez imediata  24.447 9.517
Total  26.229 9.584
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía depósitos denominados em euros 
(€) em contas bancárias no exterior, os quais estavam atualizados pela taxa de câmbio 
vigente naquela data e disponíveis para saque. O valor convertido para reais (R$) desses 
depósitos no exterior era equivalente a €14 mil (€6 mil em 31 de dezembro de 2015). As 
aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2016 referem-se a aplicações de renda 
fixa denominada “conta compromissada”, remunerada à taxa de 100% da variação do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com possibilidade de resgate a qualquer mo-
mento, sem riscos de mudanças significativas no seu valor contábil. 5. Contas a Receber 
de Clientes - Em 31 de dezembro de 2016, R$110.912 (R$140.247 em 31 de dezem-
bro de 2015) referem-se a contas a receber de trens já entregues e serviços prestados 
para os clientes cujo prazo de vencimento é de aproximadamente 60 dias e R$570.739 
(R$442.281 em 31 de dezembro de 2015) referem-se a créditos com a Secretaria Extra-
ordinária da Copa do Mundo FIFA - SECOPA, a Secretaria dos Transportes Metropolita-
nos - STM (Metrô SP), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e a Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB, 
oriundos da industrialização de trens, da prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos trens metropolitanos e dos respectivos insumos e equipamentos utilizados 
em tais serviços, conforme respectivos contratos mencionados na nota explicativa nº 1. 6. 
Estoques      2016      2015
Importação em andamento 2.647 12.159
Estoques em processo - trens (a) 53.352 29.676
Material para manutenção 9.977 8.802
Provisão para itens de giro lento (1.685) (1.170)
Adiantamentos a fornecedores (b)   37.845 110.150
Total 102.136 159.617
(a) Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, o principal projeto em execução refere-se ao 
contrato assinado com a CPTM para a fabricação de 35 trens de 8 carros cada um, con-
forme divulgado na nota explicativa nº 1. (b) Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia 
possui adiantamentos a partes relacionadas, conforme detalhado na nota explicativa nº 10.
7. Impostos a Recuperar      2016     2015
Imposto sobre Circulação de  Mercadorias e Serviços - ICMS 134.316 132.452
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 57.481 46.665
Programa de Integração Social - PIS 12.212 10.099
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 26.471 20.200
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 6.760 5.240
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 13.030 11.822
Outros impostos sobre importação a restituir 4.296 4.296
Outros 60 64
Provisão para não realização de crédito de ICMS (*)  (53.702) (53.489)
Total 200.924 177.349
Ativo circulante 116.015 94.090
Ativo não circulante   84.909  83.259
(*) A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a provisão 
para perdas necessárias, de acordo com as projeções de utilização desses créditos. 8. 
Imobilizado e Intangível
 Taxa média                              2016                           2015
   anual de  Depreciação Valor Valor
 depreciação - %   Custo    acumulada residual residual
Edifícios 4 83.120 (22.672) 60.448 60.856
Máquinas e equipamentos 10 34.280 (23.626) 10.654 14.059
Ferramentas 10 1.731 (1.726) 5 12
Móveis e utensílios 10 2.564 (1.743) 821 1.071
Veículos 20 173 (173) - -
Equipamentos de informática 20 897 (886) 11 31
Instalações 10 27.068 (15.727) 11.341 14.009
Software 10 880 (857) 23 41
Benfeitorias em 
 imóveis de terceiros 33 336 (336) - -
Imobilizações em andamento - 564 - 564 521
Terreno -    3.500                     -      3.500      3.500
Total  155.113          (67.746)    87.367   94.100
A movimentação do ativo imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2016 e de 2015 é como segue:
     2016      2015
Saldo no início do exercício 94.100 103.881
Adições: / Aquisições 2.835 -
Imobilizado em andamento         43          50
Total 2.878 50
Baixas líquidas - (30)
Depreciação   (9.611)   (9.801)
Saldo no fim do exercício  87.367  94.100
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Companhia não possuía bens imobilizados 
dados como penhora e aval em operações de empréstimos e financiamentos bancários, 
nem arrolados em defesa de processos judiciais, tampouco bens paralisados ou despesas 
com aluguéis ou quaisquer outras despesas com arrendamento mercantil operacional e 
despesas referentes a juros capitalizados. 9. Investimento em Coligada - A Companhia 
possui participação na CTRENS de 1%, cujo valor em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 
é de R$2.888 e avaliado pelo método de custo. 
10. Partes Relacionadas 
           Ativo            Passivo               Transações   
     2016     2015     2016    2015     2016     2015
CAF Espanha:
Contas a receber (a) 41 44 - - 41 44
Adiantamentos 
 a fornecedores 30.306 80.251 - - - -
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 2.959 62.200 - -
Juros sobre o
  capital próprio - - - 602 - 708
Vendas (a) - - - - 84 3.016
Compras (a) - - - - (76.593) (123.208)
CAF Power & 
 Automation SL:
Compras (a) - - - - (17.664) (26.696)
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 1.279 19.199 - -
CAF Signalling:
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 213 - (213) -
Rail Line Components:
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 311 66 - -
Compras (a) - - - - (365) (277)
Tradinsa SL:
Fornecimento 
 de materiais (a) - - - - - (413)
CAF Chile:
Contas a receber (a) 3 - - - - -
Vendas (a) - - - - 3 -
ICF:
Juros sobre o 
 capital próprio - - - 12.045 - 14.171
Empréstimos - circulante - - 375.129 - - -
Empréstimos - 
 não circulante - - - 355.758 - -
Juros sobre empréstimos - - 2.683 4.408 - -
Despesas financeiras - - - - (10.753) (11.371)
Urbanización 
 Parque Romareda, S.A.:
Juros sobre o 
 capital próprio - - - 6 - 7
CTRENS:
Contas a receber (b) 5.490 6.004 - - - -
Adiantamentos (b) - - 11.986 11.618 - -
Venda de produtos - - - - - -
Prestação 
 de serviços (b) - - - - 32.835 37.636
Outros créditos/
 receitas financeiras       366      398             -             -       710         806
Total 36.206 86.697 394.560 465.902 (71.915) (105.577)
Contas a receber 5.534 6.048 - - 41 44
Adiantamentos 
 a fornecedores 30.306 80.251 - - - -
Contas a pagar - - 4.762 81.465 (500) (690)
Adiantamentos - 
 circulante - - 11.986 11.618 - -
Compras - - - - (94.623) (149.904)
Vendas - - - - 87 3.016
Juros sobre o capital 
 próprio a pagar - - - 12.653 - 14.886
Outros créditos 366 398 - - 710 806
Empréstimos - 
 circulante - - 377.812 4.408 - -
Empréstimos -
  não circulante - - - 355.758 - -
Despesas financeiras - - - - (10.753) (11.371)
Prestação de serviços - - - - 32.835 37.636
(a) Os saldos da rubrica “Fornecimento de materiais” correspondem ao fornecimento para 
o cumprimento dos contratos cuja fabricação está em andamento, conforme detalhado na 
nota explicativa nº 1. (b) Os saldos e as transações com a CTRENS estão relacionados 
ao contrato de prestação de serviços de assessoria técnica de manutenção de trens e 
industrialização, conforme detalhado na nota explicativa nº 1. A remuneração dos adminis-
tradores deve ser fixada em Assembleia Geral e estar de acordo com o estatuto social da 
Companhia. Dessa forma, os acionistas deliberaram o montante de R$1.591 de remune-
ração aos administradores em 2016 (R$1.348 em 2015). Tal montante está registrado na 
rubrica “Despesas gerais e administrativas”. 
11. Obrigações Tributárias   2016  2015
Impostos a recolher sobre projetos em andamento 2.522 2.204
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 724 2.981
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 802 767
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS 1.160 982
Imposto Sobre Serviços - ISS 290 336
PIS a recolher 342 -
COFINS a recolher 1.584 -
CSLL a recolher 14 -
Outras      64      67
Total 7.502 7.337
12. Empréstimos
Modalidade Insti- Encargos  Garan-
  tuição       anuais Vencimento       tias    2016      2015
Conta Banco 128%     
 garantida Safra do CDI 28/03/2016 Não há - 30.060
Capital  Banco (“Swap” para     
 de giro Santander  /DI - R$)     
  22% do CDI 28/11/2016 Não há - 120.612
Capital  Banco do 111,5%     
 de giro Brasil do CDI 11/01/2016 Não há - 20.153
Capital  Banco 115,55%     
 de giro Santander do CDI 29/01/2016 Não há - 46.337
Capital  Deutsche 117%    
 de giro Bank do CDI 27/04/2016 Não há - 40.074
Capital  Deutsche 120,54%     
 de giro Bank do CDI 30/01/2017 Não há 40.492 45.694
Capital  Banco 124%    
 de giro Santander do CDI 22/02/2017 Não há 46.994 -
Capital Crédit (“Swap” para     
 de giro Agricole /DI - R$)    
  115% do CDI 12/04/2017 Não há   61.908             -
Total passivo circulante     149.394 302.930
A movimentação do saldo de empréstimos para os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2016 e de 2015 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2014 134.113
Captações de novos empréstimos 304.800
Amortização do principal (172.106)
Despesas de juros 35.724
Pagamento de juros (2.316)
Variação cambial      2.715
Saldo em 31 de dezembro de 2015 302.930
Captações de novos empréstimos 118.846
Amortização do principal (232.401)
Despesas de juros 46.790
Pagamento de juros (58.381)
Amortização de variação cambial   (28.390)
Saldo em 31 de dezembro de 2016   149.394 
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a Alstom Brasil Energia e TraTraaTranspnsporte Ltda. • Em 2013, 
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nnaanancea iras e Resumo das Principais Polollítiíticas Con-
s ffs foram elaboradas e estão apresentadaasdada  em confor-
ootadas no Brasil, que compreendem aaquelas incluí-
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ssivos e outroo as transações, entre elas as estimativas
a, vida útil doddodo ativo imobilizado, às provisões necessá-
isão para crééditoditditos de liquidação duvidosa e à elabora-
posto de rendaa e cee ce contribuição social diferidos e outras

m o julgamento da mememelelhor h estimativa possível por parte
babilidade de eventos fus fufuuturotutuur s, podem eventualmente
dados e valores reais. Para maismama  informações acerca 
pela Administração, vide as políticaicacass con concontábetábetábeis dis dis detaetaeta-
contábeis aplicadas na preparação destas demons-

gamentos e estimativas contábeis adotados pela Ad-
s utilizados na preparação das demonstrações finan-

m 31 de dezembro de 2015, datadas de 26 de feverei-
itério de reconhecimento de receita - Ativos, pas-
ados de acordo com o regime de competência. As 
ncorridas e os custos relativos aos projetos são reco-
stágio de conclusão dos contratos. A Companhia re-

enientes da prestação de serviços de modernização 

dde um ativo (ou ( unidade gerag dora de caixa) c) alculado for menor qque seu valor contábil, o
valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. 
A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Nos 
casos quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida, subsequentemente, 
ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa
revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido de-
terminado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida 
para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. k) Passivos circu-
lante e não circulante - Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais 
incorridos até a data de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas varia-
çõesçõesções regreg registristristradasadasadas nana na demodemodemonstrnstrnstraçãoaçãoação dodo do resuresuresultadltadltadoo.o. l) Pl) Pl) Provirovirovisõessõessões -  RecoRecoReconhecnhecnhecidasidasidas parpar para oba oba obrigarigariga-
ções presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possí-
vel estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a 
obrigação na data de encerramento das demonstrações financeiras, considerando-se os
riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base 
nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao
valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é re-
levante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação
de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reco-
nhecnhecidoido sese, e soe somentmente see se o, o reemreembolsbolso foo for vir virtuartualmenlmente cte certoerto e oo e o valval valor por por puderuderuder serser ser menmen mensususu-

drado d de fforma co fiánfiáv lel. ) Jm) Juros b sobre o capit lital ó pró iprio - O jOs juros b sobre o capit lital ó pró-
prio pago ou a pagar são originalmente contabilizados no resultado como “Despesas finan-
ceiras”, sendo posteriormente revertidos na apuração do lucro líquido como despesa fi-
nanceira, e demonstrados como destinação dos lucros acumulados na demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência
da operação. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demons-
tração do resultado, na rubrica “Imposto de renda e contribuição social - correntes”. n) 
Contratos onerosos - As obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são 
reconhecidas e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando os cus-
tostostos inevinevinevitávitáávitáváveiseiseiseis paraparaparapara satsatsat satisfaisfaisfaisfazerzerzerzer as oasasas oas obrigbrigbrigaçõeaçõeações dos dos do concon contrattrattrato exo exo excedecedecedem osm osm os benben benefícefícefíciosiosios econeconeconômiômimiômi-
cos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. o) Provisão paraaraara 
garantias - As provisões para o custo esperado com garantia de vendas são reconhecidididaas a
na data da venda dos respectivos produtos, com base na melhor estimativa da Adminisnistnisnini ra-
ção em relação aos gastos necessários para liquidar a obrigação da Companhia. p) p)Tp) Tp) ribu-
tação - imposto de renda e contribuição social - Impostos correntesp  - A provisisisisãão pã ara 
imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do exerccícícioíc . O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque excxcexclexcxc ui receitas
ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itetentens não tributá-
veis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de rendaenda e c e controntribuiibui--

imó imóveisveis de de tercterceiroeiross 33 336 (336(336)) - -
Imobilizações em andameeento - 564 - 564 521
Terreno -   3.500                    - 3.500      3.500
Total  155.113333         (67.746) (67 )    87.367  94.100
A movimentação do ativoo o imobilizado para os ss osos eexercícios findos em 31 de dezembro de í i fi d 31 d d b d
2016 e de 2015 é como seeegue:

2016      2015
Saldo no início do exercícioio 94.100 103.881
Adições: / Aquisições 2.835 -
Imobilizado em andamenttoto         43         50
Total 2.878 50
Baixas líquidas - (30)(((3(3
DDeprDepr ieciaecia ãçãoção   (9.611))( ))  (9.80800010 )( .80001)
Saldo no fim do exercício 87.36777  94.10000
Em 31 de dezembro de 2011011666 e 6 de 2015, a Companhia não possuía benbenenenss imobilizaaados í benenss bili aaad
dados como penhora e avaavavval em operações de empréstimos e financiammmentos bancárrrios, 
nem arrolados em defesa aa dde processos judiciais, tampouco bens paraliiiisssadoss s ou despeeesas 
com aluguéis ou quaisqsqsqueq r outras despesas com arrendamento meeercercantil operacionananal e 
despesas referentes aa juaa ros capitalizados. 9. Investimento em Coligigool ada - A Compannnhia 
possui participação o o na CTRENS de 1%, cujo valor em 31 de dezememmbreem o de 2016 e de 22015 
é de R$2.888 e aaaavvaliv ado pelo método de custo. 
10. Partes Relaacacionadas

  Ativo           Passivo          TT   Transransransaçõeaçõeeaçõeaçõesss   ç
   2016    2015    2016    2015    2016     2015

CAF Espanha:
Contas a receber (a) 41 44 - - 41 44
Adiantamentos 
 a fornecedores 30.306 80.251 - - - -
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 2.959 62.200 - -
Juros sobre o
 capital próprio - - - 602 - 708

Vendas (a) - - - - 848484 3.013.3. 6
Compras (a) - - - - (76.593) (123...208)
CAF Power & 
Automation SL:

Compras (a) - - - - (17.664) (26.6..696)
Fornecimento 
 de materiais (a) - - 1.279 19.199 - -
CAF Signalling:
Fornecimento 
ddde mate i ii iriai ((s (a))) 213 (213)

Considerando a projeção de geração de lucro tributável, o imposto de renda e a contri-
buição social diferidos ativos serão integralmente compensados em até cinco exercícios; 
contudo, não é possível estimar com razoável precisão os exercícios em que as diferenças 
temporárias serão realizadas. b) Correntes e diferidos - A conciliação da despesa calcu-
lada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e 
contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue:
     2016       2015
Prejuízo antes do imposto de renda e da CS (58.639) (116.885)
Alíquota combinada de IR e CSl      34%       34%
Crédito de IR e CS à taxa nominal 19.937 39.741
Efeito do IR e da CS sobre diferenças permanentes:
Benefício dos juros sobre o capital próprio - 5.061
Outras, líquidas (624) 1.725
Créditos fiscais reconhecidos referentes ao ano anterior           -    1.371
Crédito de imposto de renda e contribuição social 19.313 47.898
Imposto de renda e contribuição social:
Diferidos 19.313 47.898
Em 2016, a Companhia reavaliou os aspectos de realização do saldo de impostos diferi-
dos, observando a utilização desses ativos com a expectativa de lucros futuros e conside-
rando o histórico de lucros operacionais gerados em exercícios anteriores. 
18. Resultado Financeiro     2016     2015
Receitas financeiras:
Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.817 1.083
Juros sobre o capital próprio recebido de coligada 270 226
Dividendos recebidos de coligada 440 580
Juros recebidos de clientes            -      6.964
Total    2.527      8.853
Despesas financeiras:
Juros e encargos financeiros (46.790) (35.724)
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas (10.753) (11.371)
Perdas com operações com derivativos (27.699) -
Outras   (1.475)     (3.056)
Total (86.717)   (50.151)
Variação cambial, líquida:
Variação cambial ativa 41.705 2.439
Variação cambial passiva   (4.125) (100.414)
Total  37.580   (97.975)
19. Gestão de Riscos e Instrumentos Financeiros - Considerações gerais e políticas - A 
Companhia contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados 
em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais 
e financeiras. São contratados aplicações financeiras, empréstimos com partes relaciona-
das e instrumentos financeiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é 
realizada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de 
controle, estabelecidos para o Grupo CAF. Políticas para contratação de instrumentos fi-
nanceiros derivativos - Em virtude das obrigações financeiras assumidas pela Companhia 
em moedas estrangeiras decorrentes de empréstimos com partes relacionadas, contratos 
de vendas e importação de insumos produtivos, a Administração pode contratar operações 
com instrumentos financeiros derivativos para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos 
níveis de exposição vinculados a esses riscos. Para exposições cambiais, a Companhia 
contrata operações com instrumentos financeiros derivativos do tipo “Non-Deliverable 
Forward - NDF”. Fatores de risco financeiro - a) Risco de concentração e crédito de 
clientes - Em virtude das características operacionais e do tamanho do mercado me-
troferroviário brasileiro, os produtos da Companhia são vendidos mediante contratos de 
compra de valores relevantes, firmados com um número concentrado de clientes, que 
representam um volume significativo de suas vendas, conforme divulgado na nota expli-
cativa nº 1. Em 2016 e 2015, a receita operacional foi concentrada substancialmente em 
seis clientes. Adicionalmente, existe o risco de uma contraparte não cumprir com suas 
obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Atualmen-
te, a Companhia mantém transações comerciais com empresas e órgãos governamentais 
e também com partes relacionadas. A Administração não tem identificado risco signifi-
cativo de crédito, tampouco registrou provisão para créditos de liquidação duvidosa em 
31 de dezembro de 2016. A Companhia ainda considera baixo o risco de crédito das 
operações que mantém em instituições financeiras consideradas pelo mercado como de 
primeira linha. b) Risco de taxa de câmbio - Decorre principalmente da volatilidade da 
taxa de câmbio e seu impacto, principalmente do caixa mantido em moeda estrangeira e 
empréstimos com partes relacionadas, denominados em euro (€). Em 31 de dezembro de 
2016, a exposição cambial, preponderantemente indexada ao euro (€), é demonstrada 
conforme o quadro a seguir:
           R$
Posições ativas:
Conta-corrente em moeda estrangeira           48
           48
Posições passivas:
Contas a pagar a terceiros (2.679)
Contas a pagar com partes relacionadas  (4.762)
Empréstimos com partes relacionadas (377.812)
 (385.253)
Total de exposição cambial líquida (385.205)
c) “Hedge accounting” - A Companhia designa certos instrumentos de “hedge”, incluin-
do derivativos, derivativos embutidos e não derivativos relacionados a risco com moeda 
estrangeira, como “hedge” de valor justo e “hedge” de fluxo de caixa, para as operações 
consideradas como sendo de compromisso firme e altamente prováveis, respectivamente, 
para as quais os registros dos efeitos das variações nos valores justos dos instrumentos 
financeiros derivativos são efetuados, respectivamente: (i) no resultado do exercício; e (ii) 
em “Outros resultados abrangentes”, no patrimônio líquido, revertendo-os contra as rubri-
cas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”, no momento da liquidação de cada 
operação. c.1) Operações de NDFs Para o encerramento das demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2016 e de 2015, devido à natureza das operações e dos contratos 
firmados pela Companhia, as operações de NDFs foram eleitas como operações de prote-
ção de valores justos, em que os efeitos das variações nos valores justos foram registrados 
diretamente no resultado do exercício, tendo como contrapartida o registro de um ativo 
no mesmo montante, para compensação do efeito do “hedge” no resultado. Em 31 de 
dezembro de 2016 e de 2015, as seguintes operações estavam designadas como “hedge” 
de valor justo: A Companhia assinou contratos para o fornecimento de trens com clientes 
denominados em euro (€) e, dessa forma, também assinou contratos futuros de moeda 
do tipo NDF (posição comprada), para a cobertura do risco de taxa de câmbio decorrente 
dessas transações futuras previstas, que foram designados como “hedge” de valor justo. 
Em 31 de dezembro de 2016, os ganhos não realizados com contratos futuros de moeda, 
relacionados à exposição dessas transações futuras previstas, eram de R$6.907 (ganhos 
de R$7.743 em 31 de dezembro de 2015) e, então, serão totalmente reclassificados para 
o resultado. A Companhia assinou também contratos para compra de matéria-prima e 
outros equipamentos ferroviários denominados em euro (€) e, dessa forma, também as-
sinou contratos futuros de moeda do tipo NDF (posição vendida), para proteger o risco 
de taxa de câmbio decorrente dessas compras futuras previstas, que foram designados 
como “hedge” de valor justo. Em 31 de dezembro de 2016, as perdas não realizadas com 
contratos futuros de moeda, relacionadas à exposição dessas transações futuras previs-
tas, eram de R$3.453 e, então, serão totalmente reclassificadas para o resultado. Em 31 
de dezembro de 2016, os contratos de “forward” (posição comprada e vendida) em aberto, 
detalhados a seguir, têm vencimentos previstos entre janeiro e setembro de 2017 e estão 
assim resumidos:
  Efeito acumulado 
 Valor  até 31/12/2016  
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 20.674 3.453 Perda
Posição comprada 32.327                6.907 Ganho
Resultado do “hedge accounting”               10.360 
Em 31 de dezembro de 2015, os contratos de “forward” (posição comprada) em aberto 
estão detalhados a seguir:
  Efeito acumulado 
 Valor  até 31/12/2015  
 nocional    a valor justo Resultado
Posição comprada 57.563                7.743 Ganho
Resultado do “hedge accounting”                 7.743 
A Companhia assinou também contratos de empréstimos com sua parte relacionada ICF 
denominados em euros (€) e, dessa forma, também assinou contrato futuro de moeda do 
tipo NDF, para proteger o correspondente risco de taxa de câmbio.
  Efeito acumulado  
 Valor até 31/12/2016
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 374.268              30.372 Perda
Resultado               30.372 
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia não possuía contrato futuro de moeda do tipo 
NDF contratada para proteger o correspondente risco de taxa de câmbio do empréstimo 
com a parte relacionada.  c.2) Derivativos embutidos - Os derivativos embutidos em con-
tratos principais não derivativos são tratados como um derivativo separadamente quando 
esses atendem às definições de um derivativo e seus riscos e suas características não 
forem estreitamente relacionados aos dos contratos principais e estes não forem men-
surados pelo valor justo por meio do resultado. Em 2013, a Companhia assinou contratos 
para o fornecimento de trens para o Metrô e para o fornecimento dos VLTs para o projeto 
em Cuiabá, conforme nota explicativa nº 1, sendo parte desses contratos denominada em 
euro (€). Para a cobertura do risco de taxa de câmbio decorrente dessas transações futu-
ras previstas, os derivativos embutidos no contrato principal foram separados e designados 
como “hedge” de valor justo. Em 31 de dezembro de 2016, os derivativos embutidos em 
aberto, detalhados a seguir, totalizam €1.044 mil, têm vencimentos previstos entre janeiro 
e setembro de 2017 e estão assim resumidos:
  Efeito acumulado  
 Valor até 31/12/2016 
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 3.583                   856 Perda
Resultado do “hedge accounting”                    856 
Em 31 de dezembro de 2015, os derivativos embutidos em aberto, detalhados a seguir, 
totalizam €1.755 mil, têm vencimentos previstos entre janeiro e setembro de 2016 e 
estão assim resumidos:
  Efeito acumulado 
 Valor até 31/12/2015 
 nocional    a valor justo Resultado
Posição vendida 7.565                2.984 Perda
Resultado do “hedge accounting”                 2.984 
Os contratos de fornecimento de trens e aquisição de matéria-prima são registrados pela 
taxa média definida no início de cada contratação, a fim de que o registro contábil atenda 
à definição de cobertura natural descrita anteriormente. A atualização cambial é feita no 
encerramento do exercício pela taxa de fechamento e registrada diretamente nas rubri-
cas “Contas a receber” e “Contas a pagar”. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia 
mantinha o valor de R$856 (R$2.984 em 31 de dezembro de 2015) registrado na rubrica 
“Créditos de operações com instrumentos financeiros derivativos” decorrente do efeito 
líquido dessas atualizações cambiais. c.3) “Swap” A Companhia contratou “swap” com o 
objetivo de indexar as taxas de juros contratadas (CDI) por taxas de juros prefixadas com 
instituições financeiras locais.

13. Empréstimos - Parte Relacionada - A Companhia celebrou contratos de empréstimos 
com sua parte relacionada ICF denominados em euros (€), como segue:
Valor contratado Encargos anuais Vencimento      2016      2015
€15.000 Libor + 3,5% Julho/2035 42 64.329
€20.000 Libor + 3,5% Julho/2035 - 85.773
€33.000 Libor + 3,5% Julho/2035 - 141.525
€17.000 Libor + 3,5% Julho/2035 99 68.539
€12.100 Libor + 3,5% Fevereiro/2017 42.190 -
€40.000 Libor + 3,5% Abril/2017 138.826 -
€20.000 Libor + 3,5% Junho/2017 69.062 -
€37.000 Libor + 3,5% Junho/2017 127.593             -
Total   377.812 360.166
Passivo circulante   377.812 4.408
Passivo não circulante   - 355.758
A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos entre partes relacionadas 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 é como segue:
Saldo em 31 de dezembro de 2015 360.166
Captações de novos empréstimos 593.336
Amortização do principal (171.893)
Capitalização da dívida (nota explicativa nº 16.a)) (321.826)
Despesas de juros 10.753
Amortização de juros (12.478)
Amortização de variação cambial  (80.246)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 377.812
14. Provisão Para Riscos Tributários, Cíveis E Trabalhistas - A Companhia constituiu, 
em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, provisão para riscos tributários e trabalhistas para 
as causas classificadas pelos assessores legais com risco de perda provável. O valor 
provisionado refere-se ao montante que os assessores legais consideram que a Compa-
nhia desembolsará nesses processos. As provisões são revisadas e ajustadas com base 
na evolução dos processos e no histórico das perdas na melhor estimativa corrente. As 
obrigações estimadas estão demonstradas a seguir: 
 Tributárias Trabalhistas Outras     Total
Saldo em 31/12/2014 1.776 7.159 114 9.049
Complementos 2.805 1.056 - 3.861
Reversões         (1.776)                     -     (114) (1.890)
Saldo em 31/12/2015 2.805 8.215 - 11.020
Complementos 154 - 2.484 2.638
Reversões         (2.402)               (285)     (149)  (2.836)
Saldo em 31/12/2016             557             7.930   2.335 10.822
Em março de 2014, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, após a 
conclusão do inquérito administrativo iniciado em maio de 2013, envolvendo diversos fa-
bricantes ferroviários, incluindo a Companhia, iniciou processo administrativo decorrente 
de supostas práticas anticoncorrenciais desses fabricantes. A Companhia apresentou 
defesa preliminar e vem continuamente colaborando com as autoridades, prestando os 
esclarecimentos necessários. Possíveis sanções decorrentes desses processos podem 
incluir multas administrativas, ações para reembolso dos custos adicionais, potencial 
desqualificação por determinado período em participação de novas licitações e, eventu-
almente, acusações criminais. Entretanto, na data da elaboração destas demonstrações 
financeiras, a Administração, apoiada na avaliação de seus advogados, considerando as 
características do processo, classifica o risco de perda como não provável. Adicionalmen-
te, em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, em decorrência do referido processo, o mon-
tante de R$902, mantido em conta-corrente, está bloqueado judicialmente, para o qual a 
Companhia aguarda decisão de recurso especial para desbloqueio do crédito. Na presente 
data foram estimadas as ações apresentadas pela Companhia contra o referido bloqueio, 
para as quais atualmente aguarda a resolução do último recurso especial para que o re-
ferido levantamento se torne definitivo. Além disso, como consequência das investigações 
realizadas pelo CADE, outras autoridades, entre elas o Ministério Público Estadual de São 
Paulo - MP/SP, iniciaram procedimentos judiciais. Na data da elaboração destas demons-
trações financeiras, somente um dos processos abertos com fundamento na investigação 
do CADE havia começado, enquanto em outros processos a Companhia está pendente 
de ser citada para se manifestar ou para apresentar defesa por não terem sido citados 
todos os implicados. Do mesmo modo e como resultado das investigações do CADE, foi 
aberto um procedimento administrativo pelo Tribunal de Contas do Estado se São Paulo 
em relação ao qual a Companhia apresentou sua defesa preliminar durante o primeiro 
semestre de 2016. A previsão é de que as investigações em relação a esse procedimento 
continuem durante o ano 2017. 15. Provisão para Garantia - Nos contratos comentados 
na nota explicativa nº 1, para a construção de trens no Brasil, a Companhia assume todas 
as responsabilidades quanto ao funcionamento dos trens e eventuais vícios ocultos e/ou 
defeitos de montagem eventualmente detectados pelo prazo de dois anos a partir da data 
da entrega de cada unidade; para tanto, efetuou uma estimativa de potenciais custos a 
incorrer relacionados aos trens entregues e contabilizou uma provisão para garantia no 
montante de R$26.205 em 31 de dezembro de 2016 (R$25.858 em 31 de dezembro de 
2015).      2016     2015
Saldo no início do exercício 25.858 22.034
Complementos 13.410 9.288
Reversões (13.063)   (5.464)
Saldo no fim do exercício  26.205  25.858
16. Patrimônio Líquido - a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2016, o capital social 
autorizado, subscrito e integralizado é de 526.778.120 (204.952.000 em 31 de dezembro 
de 2015) ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00, distribuídas da se-
guinte forma:        2016       2015
Inversiones en Concesiones Ferroviarias S.A. (98,58%) 519.278 197.452
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1,41%) 7.425 7.425
Urbanización Parque Romareda S.A. (0,01%)           75         75
Total  526.778 204.952
As companhias brasileiras devem registrar no Banco Central do Brasil - BACEN os in-
vestimentos estrangeiros e os respectivos lucros capitalizados, para permitir a remessa 
de dividendos ou repatriação do capital. O capital estrangeiro está registrado no BACEN 
de acordo com os Certificados de Registro RDE-IED nº IA073573, nº IA027760 e nº 
IA027761, de 24 de novembro de 2016. A remessa de dividendos, a repatriação e os 
reinvestimentos externos estão sujeitos à regularização do BACEN. Em 2016, o capital 
social foi aumentado em R$321.826, por meio da capitalização de empréstimos com a ICF. 
b) Constituição de reservas e destinação do resultado - A reserva legal é constituída 
à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 
da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. O estatuto social da Companhia 
prevê a forma de distribuição dos lucros apurados no encerramento das demonstrações 
financeiras, os quais, quando distribuídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros 
acumulados”. c) Juros sobre o capital próprio e dividendos - De acordo com o estatuto 
social, os dividendos deverão ser distribuídos ao final do exercício após as deduções de 
reserva legal. Em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de dezembro de 
2016, não foram declarados juros sobre o capital próprio por conta de prejuízos acumulados 
(R$14.886 declarados em 31 de dezembro de 2015). 17. Imposto de Renda e Contri-
buição Social - a) Diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre 
as bases fiscais de ativo e passivo e seu respectivo valor contábil. O imposto de renda e a 
contribuição social diferidos têm a seguinte origem:      2016     2015
Provisão para não realização de 
 créditos de ICMS (nota explicativa nº 7) 53.702 53.489
Provisão para garantia (nota explicativa nº 15) 26.205 25.858
Provisão para riscos 10.822 11.020
Outras provisões 6.693 -
Provisão para penalidades contratuais 1.758 1.847
Provisão para variação cambial competência (3.506) -
Instrumentos financeiros derivativos não realizados 8.055 (6.528)
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social 177.679 137.337
 281.408 223.023
Alíquota de imposto de renda e contribuição social       34%       34%
Imposto de renda e contribuição social à taxa nominal    95.679  75.828 

                                                                                                                                                                                                2016
Item protegido    Contraparte Valor nocional (€ mil) Início Vencimento Posição ativa Posição passiva Valor Passivo
Empréstimo Crédit Agricole                          18.000 19/04/2016 12/04/2017 1,46% “spread” 115% do CDI             17.963

Não há margem de garantia para esses contratos e a sua liquidação ocorrerá em reais 
por meio da diferença entre os termos indexados no contrato, portanto, sem recebimento 
físico de moeda do valor nocional, na data do vencimento. Em 31 de dezembro de 2016, 
os instrumentos financeiros derivativos em aberto haviam sido contratados com o objetivo 
de “hedge” de um risco particular associado aos passivos financeiros representados pelos 
empréstimos contratados. Essas transações foram classificadas pela Administração como 
“hedge” de fluxo de caixa. A movimentação dos ajustes decorrentes da contabilização do 
“hedge” de fluxo de caixa, registrados na rubrica “Reserva de avaliação patrimonial”, está 
apresentada a seguir:
   2016   2015
Saldo no início do exercício 1.168 (654)
Variação do valor justo do instrumento de “hedge” (1.584) 2.741
Efeito tributário diferido      538    (919)
Saldo no fim do exercício      122  1.168
Estimativa dos valores justos - O valor justo dos instrumentos financeiros que não são 
negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de mercado de balcão) é de-
terminado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa diversos métodos 
e define premissas que são baseadas nas condições de mercado existentes na data de 
encerramento das demonstrações financeiras. O valor justo de contratos de câmbio a 
termo é determinado com base em taxas de câmbio a termo, cotadas na data de encer-
ramento das demonstrações financeiras. Estima-se que os saldos das contas a receber 
de clientes e das contas a pagar aos fornecedores, registrados pelos valores contábeis, 
estejam próximos de seus valores justos de mercado, dado o curto prazo das operações 
realizadas. A Companhia aplica as regras de hierarquização para avaliação dos valores 
justos de seus instrumentos financeiros, conforme as práticas contábeis do pronuncia-
mento técnico CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação, mensurados no balanço 
patrimonial, o que requer a divulgação das mensurações do valor justo de acordo com os 
níveis da seguinte hierarquia: • Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos idênticos (Nível 1). • Informações, além dos preços cotados, incluídas 
no Nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou seja, como 
preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2). • Isenções para ativos 
ou passivos que não se baseiam nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções 
não observáveis) (Nível 3).
A tabela a seguir apresenta os passivos mensurados ao valor justo:
2016                                            Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
Ativos financeiros ao valor justo:
Derivativos            - 41.588           -        41.588
Total do ativo            - 41.588           -         41.588
2015                                             Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
Ativos financeiros ao valor justo:
Derivativos            - 10.727            -        10.727
Total do ativo            - 10.727            -        10.727
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos (como títulos 
mantidos para negociação e disponíveis para venda) baseia-se nos preços de mercado 
cotados na data de encerramento das demonstrações financeiras. Um mercado é visto 
como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de 
uma bolsa de valores, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação 
ou agência reguladora e se esses preços representarem transações de mercado reais, 
que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. O preço de mercado cotado 
utilizado para os ativos financeiros mantidos pela Companhia é o preço de concorrência 
atual. O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados 
ativos (por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de 
avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mer-
cado em que estão disponíveis e confiam o menos possível nas estimativas específicas 
da Companhia. Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um 
instrumento forem adotadas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2. Se 
uma ou mais informações relevantes não estiverem baseadas em dados adotados pelo 
mercado, o instrumento estará incluído no Nível 3. As técnicas de avaliação específicas 
utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros, conforme as regras do Nível 2, in-
cluem: • Preços de mercado cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras 
para instrumentos similares. • O valor justo de “swaps” de taxa de juros é calculado pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados com base nas curvas de rendimento 
adotadas pelo mercado. • O valor justo dos contratos de câmbio futuros é determinado 
com base nas taxas de câmbio futuras na data de encerramento das demonstrações fi-
nanceiras, com o valor resultante descontado ao valor presente. • Outras técnicas, como 

a análise de fluxos de caixa descontados, são utilizadas para determinar o valor justo dos 
instrumentos financeiros remanescentes. A Companhia não possui instrumentos financeiros 
avaliados a valores justos, conforme o Nível 3, para os exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2016 e de 2015. Valores justos de instrumentos financeiros avaliados pelo custo 
amortizado - Aplicações financeiras - Os valores das aplicações financeiras registrados 
nas demonstrações financeiras aproximam-se dos valores de realização em virtude de as 
operações serem efetuadas a juros pós-fixados e apresentarem disponibilização imediata. 
d) Análise de sensibilidade do risco cambial - A Companhia não tem exposição ao risco 
cambial por ter suas operações em moedas estrangeiras asseguradas como descrito no 
item c) anterior. e) Risco de flutuação de preço de venda de seus produtos, prestação 
de serviços e  custo de aquisição de materiais - Os preços dos produtos e serviços 
prestados pela Companhia estão amparados em contratos anteriormente firmados com 
seus clientes; portanto, não há risco significativo de oscilação não esperada. f) Gestão de 
capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a 
capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno a acionistas e benefícios 
a outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir 
esse custo. Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital 
com base na evolução do seu lucro líquido e do retorno sobre o investimento (“Return on 
Investment - ROI”). Esses índices correspondem a:        2016        2015
Prejuízo do exercício (39.326) (68.987)
Capital social 526.778 204.952
Retorno sobre o investimento (0,07) (0,34)
20. Cobertura de Seguros - Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía cobertu-
ra de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado e para os 
estoques, por valores considerados pela Administração suficientes para cobrir eventuais 
perdas. 21. Compromissos Assumidos - A Companhia assumiu diversos compromissos 
comerciais e financeiros acordados nos contratos celebrados com clientes, incluindo par-
tes relacionadas, que estão detalhados na nota explicativa nº 1.
22. Receita Líquida      2016       2015
Receita bruta de venda de produtos e mercadorias 373.927 638.533
Receita bruta de serviços prestados 105.655 104.257
Impostos incidentes sobre faturamento  (50.320)  (72.634)
Total 429.262 670.156
23. Despesa por Natureza      2016       2015
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados 289.572 431.573
Salários e benefícios 97.553 106.663
Serviços prestados 40.061 35.940
Mudanças nos estoques de produtos 
 acabados em progresso (19.093) 42.422
Depreciação e amortização 9.611 9.801
Conservação, aluguéis, energia e água 3.889 4.143
Transporte de materiais 3.034 5.592
Seguros 2.453 3.731
Provisão para garantia 347 3.824
Provisão para não realização de créditos de ICMS 213 779
Provisão para penalidades contratuais 3 1.631
Outras   13.648      1.669
Total 441.291 647.768
Classificadas como:
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 403.363 617.410
Despesas gerais e administrativas 31.224 33.788
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas     6.704    (3.430)
Total 441.291 647.768
24. Benefícios a Funcionários - A Companhia concede participação nos resultados a 
seus funcionários, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos específicos, 
estabelecidos e aprovados no início de cada exercício. Foram registrados na demonstra-
ção do resultado do exercício, na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, R$4.510 em 
31 de dezembro de 2016 (R$7.402 em 31 de dezembro de 2015) a título de participação 
nos resultados.
25. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa        2016    2015
Capitalização de empréstimos com partes relacionadas  321.826 53.300
26. Autorização das Demonstrações Financeiras - As presentes demonstrações finan-
ceiras foram aprovadas e autorizadas pela Diretoria para emissão em reunião ocorrida 
em 24 de fevereiro de 2017. >>>Continua...


