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Consolidado  2014 Baixa Adição   2015
Cível 1.831 – 1.804 3.635
Trabalhista – – 59 59
 1.831 – 1.863 3.694
Consolidado  2015 Baixa Adição   2016
Cível 3.635 – – 3.635
Trabalhista 59 – – 59
 3.694 – – 3.694
Processos trabalhistas - Correspondem, principalmente, a pleitos de indenizações por 
danos materiais e morais e reclamações de horas-extras e aviso prévio, não existindo 
processo de valor individual relevante. Em 31 de dezembro de 2016, existem R$ 3.635 
(mesmo valor em 31 de dezembro de 2015) processos prováveis de perdas, existem 
também processos da mesma natureza que totalizam R$ 15.841, os quais foram ava-
liados como perdas possíveis pelos consultores legais e pela Administração, portanto, 
a constituição de provisão é suficiente para cobrir eventuais perdas. 20. Adiantamento 
para aumento de capital–AFAC - Em 20 de outubro de 2015 a Companhia assinou 
Memorando de Entendimentos com a Saint Peter Investiments LCC. Entre outros temas, 
o documento pactua um aumento de capital, por parte da Saint Peter, que ocorrerá 
no futuro. Como parte deste acordo, havia a exigência da realização de trabalhos de 
auditora denominados “Due Diligence” na Companhia, bem como a assunção de dívidas 
bancárias por parte da Saint Peter. Estas duas cláusulas condicionantes foram plena-
mente cumpridas no exercício de 2015. Desta forma, os administradores da Companhia 
já consideram o respectivo valor como parte integrante do Patrimônio Líquido. 21. Instru-
mentos financeiros consolidados - Gerenciamento dos riscos financeiros - Visão 
geral - A Companhia possui exposição para os seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. Esta 
nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos riscos 
acima, os objetivos da Companhia, políticas e processos de mensuração e gerencia-
mento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia. Estrutura de gerenciamen-
to de risco - A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e 
supervisão da Companhia de estrutura de gerenciamento de risco. A Administração é 
responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento 
de risco da Companhia. Os gestores de cada departamento reportam regularmente a 
Administração sobre suas atividades. As políticas de gerenciamento de risco da Com-
panhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Companhia 
está exposta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos 
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da 
Companhia. A Companhia através de treinamento e procedimentos de gestão busca 
desenvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual todos os funcionários tenham 
consciência de suas atribuições e obrigações. Riscos de crédito - Risco de crédito é 
o risco de a Companhia incorrer em perdas caso um cliente ou de uma contraparte em 
um instrumento financeiro falha em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é 
basicamente proveniente das contas a receber de clientes e outros recebíveis e de caixa 
e equivalentes de caixa. Exposição a riscos de crédito - O valor contábil dos ativos 
financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do 
crédito na data das demonstrações contábeis foi:
 Controladora      Consolidado
 Nota  2016 2015    2016    2015
Caixa e equivalentes de caixa 7 – 11 15.304 31.395
Contas a receber 8 – – 53.461 53.137
  – 11 68.765 84.532
Circulante  – 11 68.765 79.549
Não circulante  – – – 4.983
Contas a receber - O valor das contas a receber de clientes é originário da venda 
de equipamentos de segurança individual. A composição por vencimento de contas a 
receber de clientes e outros recebíveis na data das demonstrações contábeis para os 
quais não foram reconhecidas perdas por redução no valor recuperável era a seguinte:
    2016    2015
Duplicatas a vencer 48.145 51.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias 1.167 642
De 31 a 60 dias 297 243
De 61 a 90 dias 1.333 226
Acima de 90 dias 13.915 12.297
 64.857 64.443
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente pelas carac-
terísticas individuais de cada cliente. Contudo, a Administração considera a distribuição 
e características dos clientes em sua avaliação, incluindo o risco de não pagamento do 
setor no qual o cliente opera, uma vez que esses fatores podem ter impacto no risco de 
crédito. Não há concentração geográfica de risco de crédito. A realização do crédito do 
contas a receber de clientes é avaliada com base na política de crédito estabelecida pela 
administração. O contas a receber de clientes é relacionado a vários clientes e por serem 
pulverizados a Companhia utiliza o histórico de inadimplência coletiva para a decisão 
de constituição de provisão em contrapartida ao resultado, que corresponde a títulos 
vencidos a mais de 180 dias. Baseado no monitoramento do risco de crédito de clientes, 
a Companhia acredita que, conforme indicado acima, nenhuma provisão adicional será 
necessária com relação aos saldos de contas a receber. Caixa e equivalentes de caixa 
- A Companhia não detinha caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2016 
(R$ 11, em 31 de dezembro de 2015), na controladora e no consolidado R$ 15.304 (R$ 
26.412, em 31 de dezembro de 2015), os quais representam sua máxima exposição de 
crédito sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos 
e instituições financeiras, as quais são consideradas de primeira linha. Garantias - A 
Companhia tem como política não fornecer garantias financeiras a nenhuma entidade do 
grupo econômico. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Companhia 
irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financei-
ro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de prejudicar a reputação da Companhia:
Consolidado                                          2016                                          
      Mais
 Valor Até 12 1–2 2–3 3–5 que 5
 contábil meses anos anos anos anos
Passivos financeiros 
 não derivativos
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 47.796 27.634 20.162 – – –
Empréstimos 
 bancários garantidos 91.448 32.237 19.202 13.955 25.120 934
 139.244 59.871 39.364 13.955 25.120 934
Consolidado                                        2015                                          
      Mais
 Valor Até 12 1–2 2–3 3–5 que 5
 contábil meses anos anos anos anos
Passivos financeiros
  não derivativos
Fornecedores e outras
 contas a pagar 39.679 27.153 12.526 – – –
Empréstimos bancários
 garantidos 125.908 38.707 20.920 20.807 33.257 12.217
 165.587 65.860 33.446 20.807 33.257 12.217
Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, 
tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas partici-

pações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado 
é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros acei-
táveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de taxa de juros - Risco de taxa 
de juros é o risco de a Companhia vir a sofrer perdas econômicas devido às alterações 
adversas nas taxas de juros e câmbio, que podem ser ocasionadas por fatores relacio-
nados a crises econômicas e/ou alterações na política monetária no mercado interno e 
externo. As operações da Companhia estão expostas a taxa de juros do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), não existindo operações com derivativos no intuito de pro-
teção para estas taxas de juros. Perfil - Na data das demonstrações contábeis, o perfil 
dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia era:
Consolidado      Valor contábil   
     2016       2015
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 26.412 31.395
Passivos financeiros
Empréstimos (91.448) (125.908)
 (65.036) (94.513)
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 
prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscando eficácia de custos, 
para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. Análise de 
sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos de taxa variável Uma elevação de 25 
e 50 pontos base nas taxas de juros ou redução de 25 e 50 pontos base nas taxas de 
juros, na data das demonstrações contábeis, teria aumentado (reduzido) o patrimônio 
e o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A análise é 
conduzida com a mesma base para 2014:
 Efeitos no resultado do
 exercício e patrimônio líquido
 25 pb 25 pb
 aumento diminuição
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 38 (30)
Empréstimos de taxa variável (3.726) 2.981
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (3.688) 2.950
Em 31 de dezembro de 2015
Aplicações de taxa variável 6 (5)
Empréstimos de taxa variável (6.112) 4.889
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (6.106) 4.885
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 76 (50)
Empréstimos de taxa variável (74.52) 4.968
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (7.376) 4.917
Em 31 de dezembro de 2015
Aplicações de taxa variável 12 (8)
Empréstimos de taxa variável (12.224) 8.149
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (12.212) 8.141
Gerenciamento do capital - A política da Administração é manter uma sólida base 
de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e manter o de-
senvolvimento futuro do negócio. Para tanto, a Administração monitora a relação da 
dívida líquida em relação ao patrimônio líquido total. A Administração procura manter 
um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de 
financiamento e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital 
saudável. A dívida da Companhia para relação ajustada do capital ao final do exercício 
é apresentada a seguir:
Consolidado      2016        2015
Total do passivo 177.258 204.100
Menos: caixa e equivalentes de caixa (15.304) (31.395)
Dívida líquida (a) 161.954 172.705
Total do patrimônio líquido (b) 145.396 168.526
Índice da dívida líquida pelo patrimônio 
ajustado em 31 de dezembro (A/B) 1,11 1,02
Valor justo versus valor contábil - Os valores contábeis, referentes aos instrumentos 
financeiros constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que 
poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, 
com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, 
se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Os se-
guintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: Caixa e 
equivalentes de caixa - São definidos como ativos destinados à negociação. Os valores 
contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos em virtu-
de do curto prazo de vencimento desses instrumentos. O contas a receber e outros re-
cebíveis, fornecedores e outras contas a pagar decorrentes diretamente das operações 
da Companhia, estão sendo contabilizados pelo seu custo amortizado, deduzidos de 
provisão para perdas, quando aplicável. Os valores contábeis informados no balanço pa-
trimonial aproximam-se dos valores justos na data da apuração. Os empréstimos estão 
classificados como passivos financeiros não derivativos mensurados pelo custo amorti-
zado. Para fins de divulgação, os saldos contábeis são equivalentes aos valores justos, 
por se tratarem de captações com características exclusivas, decorrentes de fontes de 
financiamento específicas, indexados às taxas de mercado correspondentes ao risco 
de crédito da Companhia. Hierarquia do valor justo - Diversas políticas e divulgações 
contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração e/ou divulgação. A tabela abaixo apresenta instrumen-
tos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação, conforme 
CPC 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação nº 27-A. Os diferentes níveis foram 
definidos como a seguir: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídas no 
nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços); • Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são 
baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis):
                          2016                    
 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa – 15.304 –
                          2015                    
 Nível 1 Nível 2 Nível 3
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa – 31.395 –
22. Patrimônio líquido - O capital social em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 é de R$ 
353.395 representados por 353.394.883 ações ordinárias sem valor nominal.
Acionistas Percentual de participação-%
Gestão e crescimento I Fundo de 
 Investimentos e Participações 100,00
Reserva de capital - reserva legal - Calculada ao final de cada exercício social, no 
montante equivalente a 5% do lucro líquido, visando assegurar a integridade do capital 
social, limitada a 20% do capital social integralizado. Dividendos propostos - Os acio-
nistas terão direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo obrigatório 
equivalente a 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício. Resultado abrangen-
te - Incluem ajustes acumulados de conversão das diferenças de moeda estrangeira 
decorrentes da conversão das demonstrações contábeis de operações no exterior. Os 
valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resul-
tado do exercício integral ou parcialmente, quando da alienação dos ativos a que eles 
referem. Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste 
de R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., re-
ferente a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
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Ativo        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208
Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
Ativo - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 _ 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) _
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 _ 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580
Passivo e Patrimônio
 Líquido - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
23. Receitas operacionais líquidas
       Controladora             Consolidado
   2016      2015        2016        2015
Receita bruta – – 272.301 306.822
Menos
Impostos sobre vendas – – (37.487) (44.312)
Abatimentos e devoluções – – (2.089) (19.015)
 – – 232.725 243.495
24. Custo dos produtos vendidos               Consolidado
       2016        2015
Matéria-prima e outros insumos (131.309) (146.356)
Despesas com pessoal (27.348) (25.464)
Depreciação e amortização (12.009) (13.262)
Despesas com utilidades e serviços (2.794) (2.144)
Conservação e manutenção (2.600) (2.049)
Outros (4.848) (4.936)
 (180.998) (194.211)
25. Despesas comerciais              Consolidado
       2016       2015
Despesas de pessoal (4.449) (1.808)
Fretes (8.525) (11.233)
Comissões de venda (8.893) (10.216)
Despesas portuárias e de inspeção (510) (1.112)
Marketing e propaganda (6.127) (4.045)
Provisão crédito de liquidação duvidosa (71) (11.112)
Outros (2.920) (1.466)
 (31.495) (40.992)
Reapresentação de saldo - A Administração da Companhia realizou ajuste de 
R$11.112, na controlada direta BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., refe-
rente a saldos de contas a receber que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado, conforme segue:
Ativo        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 499 – 499
Total do ativo circulante 499 – 499
Não Circulante
Demais contas do Ativo Circulante 42.170 – 42.170
Investimento 167.651 (11.112) 156.539
Total do ativo não circulante 209.821 (11.112) 198.709
Total do Ativo 209.822 (11.112) 199.208

Passivo e Patrimônio Líquido        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 9 – 9
Total do passivo circulante 9 – 9
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 85.928 – 85.928
Total do passivo não circulante 85.928 – 85.928
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 210.320 (11.112) 199.208
DRE        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida – – 291.292
Custo dos produtos vendidos – – (250.350)
Resultado bruto – – 40.942
Despesas comerciais – – –
Despesas gerais e administrativas (6.446) – (6.446)
Resultado de equivalência patrimonial (28.505) (11.112) (39.617)
Outras receitas/despesas operacionais 9 – 9
Resultado antes do resultado financeiro (34.942) – (46.054)
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
Ativo - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais contas do Ativo Circulante 115.023 – 115.023
Contas a receber 53.519 (382) 53.137
Total do ativo circulante 168.642 (382) 168.160
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) –
Demais contas do Ativo Circulante 224.420 – 224.420
Total do ativo não circulante 235.150 (10.730) 224.420
Total do Ativo 403.692 (11.112) 392.580
Passivo e Patrimônio
 Líquido - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
Circulante sentado)  sentado)
Demais passivos circulantes 80.767 – 80.767
Total do passivo circulante 80.767 – 80.767
Não Circulante
Demais passivos não circulantes 178.588 – 178.588
Total do passivo não circulante 178.588 – 178.588
Patrimônio líquido
Demais Contas PL 368.907 – 368.907
Prejuízos acumulados (244.524) (11.112) (255.524)
Total do patrimônio líquido 124.383 (11.112) 113.271
Total do Passivo e patrimônio líquido 403.692 (11.112) 392.580
DRE - Consolidado        2015 Ajustes        2015
 (Apre-  (Reapre-
 sentado)  sentado)
Receita operacional líquida 243.495 – 291.292
Custo dos produtos vendidos (194.211) – (250.350)
Resultado bruto 49.284 – 40.942
Despesas comerciais (29.880) (11.112) (40.992)
Despesas gerais e administrativas (30.156) – (30.156)
Outras receitas/despesas operacionais 7.801 – 7.801
 (52.235) (11.112) (63.347)
Resultado Financeiro (49.317) – (49.317)
IR/CS 79 – 79
Prejuízo do exercício (52.189) (11.112) (63.301)
26. Despesas administrativas       Controladora           Consolidado
    2016   2015     2016     2015
Despesas de pessoal – – (11.015) (13.160)
Despesas de aluguel – – (528) (679)
Despesas legais e tributárias (991) (819) (1.878) (1.093)
Depreciação e amortização (5.329) (5.300) (6.941) (6.081)
Seguros – – (148) (144)
Serviços de terceiros (229) (325) (3.817) (5.734)
Viagens e estadias (9) (2) (1.126) (1.383)
Despesas de pessoal (533) – (2.359) (1.882)
Outros – – (11.015) (13.160)
 (7.091) (6.446) (27.812) (30.156)
27. Outras receitas/(despesas) operacionais
     Controladora            Consolidado
   2016   2015     2016     2015
Receita com venda de imobilizado – – 2.507 237
Custo residual com venda de imobilizado – – (2.163) (335)
Incentivos fiscais – – 5.428 8.866
Outras despesas/receitas – 9 (299) (976)
 – 9 5.473 7.801
28. Resultado financeiro      Controladora           Consolidado
Despesas financeiras   2015     2014     2015     2014
Imposto sobre Operações 
 Financeiras - IOF – (1) (191) (96)
Juros sobre financiamentos – (18.146) (14.903) (49.211)
Despesas com financiamentos – – (2) (17)
Despesas e comissões bancárias (80) (104) (1.003) (689)
Variação cambial passiva (1.405) (6.729) (15.524) (31.710)
Variação monetária passiva – – (555) (279)
Outros (10) (115) (3.409) (3.280)
 (1.495) (25.095) (35.587) (85.282)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicação financeira – 1 151 24
Descontos obtidos – – 40 362
Variação cambial ativa 8.752 7.924 22.243 35.116
Variação monetária ativa – – 167 –
Juros ativos – – 434 466
 8.752 7.925 23.035 35.965
Financeiras líquidas 7.257 (17.170) (12.552) (49.317)
29. Seguros - A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações 
contábeis. Consequentemente, não foram analisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. A política de contratação de seguros da Companhia leva em consideração a 
estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistralidade e medias protecionais. 

Aos Administradores e Acionistas da  BSB Participações S.A.  São Paulo - SP - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da BSB Participações S.A. (Companhia), 
identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações dos resultados, 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. Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas - Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião 
com ressalva sobre as demonstrações contábeis”, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2016, 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 com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Constituição do Intangível - Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15 às demonstrações con-
tábeis, a “Companhia” adquiriu o direito de uso do sistema integrado de dados de sua antiga controladora Heber Participações S.A. pelo montante de R$ 53.000 mil (em 31 de dezembro de 2016 com 
valor líquido R$26.500 mil), o qual foi liquidado por meio de créditos existentes com partes relacionadas, e registrado na rubrica de Ativo Intangível. Entretanto, a Administração da controlada não nos 
disponibilizou laudo de avaliação de recuperação futura do direito de uso vinculado ao benefício econômico para a controlada. Consequentemente, não nos foi possível concluir quanto ao registro e 
recuperação futura conforme requerido de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 04 - Ativo Intangível. Ênfase - Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa no. 11, 
onde demonstra que a Companhia mantém saldos e transações em montantes significativos com partes relacionadas que não foram pactuadas em condições usuais de mercado. Consequentemente, o 
resultado de suas operações pode ser diferente daquele que seria obtido de transações efetuadas apenas com parte não relacionadas. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes - O 
exame das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram executados por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 28 de março de 2016, com res-
salvas sobre a recuperabilidade dos impostos diferidos, sobre os covenants quebrados e a não atualização dos impostos a recolher, todos esses pontos da controlada BSB Equipamentos de Proteção 
Individual S.A., sendo esses assuntos regularizados dentro do exercício, e enfatizou o mesmo assunto nesse enfatizado. Reapresentação de informações nas demonstrações contábeis - Conforme 
descrito nas Notas Explicativas nos 7, 13, 22 e 25, as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015 da Companhia foram alteradas em relação àquelas apresentadas anteriormente, inclusive 
seus valores correspondentes. Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016, examinamos também as reapresentações descritas 
nas notas explicativas nos 6 e 20.c., que foram efetuadas para alterar certos saldos patrimoniais e de exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e 
foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre os saldos patrimoniais e de exercício findo em 31 de dezembro de 2015 
da Companhia e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre esses saldos patrimoniais tomados em conjunto. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 

Antonio Carlos Maurício
Diretor Presidente

Gustavo Bortolan Martins
Contador – CRC 1SP 220.651/O-9

Relatório dos auditores independentes 

30. Apresentações adicionais - Não auditadas - a) Demonstrações consolidadas 
transcritas em moeda estrangeira - Dólar - 2016 e 2015

BSB Participações S.A.
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016

(Valores expressos em milhares de Dolares)
Ativo         Consolidado        
Circulante    Reais Dólares
Caixa e equivalentes de caixa 15.304 4.769
Contas a receber de clientes 53.461 16.659
Estoques de produtos e mercadorias 43.138 13.442
Despesas antecipadas 274 85
Impostos a recuperar 16.132 5.027
Adiantamentos a fornecedores 2.204 687
Outros créditos 1.860 579
 132.373 41.248
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 1.257 392
Aplicações financeiras – –
Partes relacionadas 2.655 827
Ativos fiscais diferidos 12.702 3.958
Outras contas a receber 30.991 9.657
 47.605 14.834
Permanente
Investimentos – –
Imobilizado 134.219 41.823
Intangível 23.039 7.179
 157.258 49.002
 204.863 63.836
Total do ativo 337.236 105.084
Passivo e Patrimônio Líquido        Consolidado        
Circulante    Reais Dólares
Fornecedores e outras contas a pagar 27.634 8.611
Empréstimos e financiamentos 32.237 10.045
Obrigações fiscais 6.435 2.005
Obrigações trabalhistas e encargos sociais 6.050 1.885
 72.356 22.546
Não circulante
Partes relacionadas 13.216 4.118
Provisão para perda investimentos – –
Fornecedores e outras contas a pagar 20.162 6.283
Empréstimos e financiamentos 59.211 18.450
Obrigações fiscais 8.619 2.686
Adiantamento para aumento de capital 46.781 14.577
Provisão para contingência 3.694 1.151
 151.683 47.265
Patrimônio líquido
Capital social 353.395 110.119
Resultados abrangentes 14.444 4.501
Prejuízos acumulados (269.224) (83.891)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 98.615 30.729
Participação dos acionistas não controladores 14.582 4.544
 113.197 35.273
Total do passivo e patrimônio líquido 337.236 105.084

Demonstrações do resultado Exercício findos 
em 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares Dolares)

      Consolidado     
      Reais Dólares
Receita operacional líquida 232.725 62.880
Custo dos produtos vendidos (180.998) (48.904)
Resultado bruto 51.727 13.976
Despesas/(receitas) operacionais
Comerciais (31.495) (8.510)
Administrativas e gerais (27.812) (7.514)
Outras receitas/(despesas) operacionais 5.473 1.479
 (53.834) (14.545)
Resultado operacional antes 
 dos efeitos financeiros (2.107) (569)
Resultado financeiro (12.552) (3.391)
Resultado do exercício antes do IR e da CS (14.659) (3.960)
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente 17 5
Prejuízo do exercício (14.642) (3.955)
Atribuível a
Acionistas da Companhia (13.588) (3.671)
Participação dos não controladores (1.054) (285)
Prejuízo do exercício (14.642) (3.956)
Para fins exclusivos de facilitar a apresentação paras entidades internacionais, confec-
cionamos as demonstrações contábeis consolidadas finalizadas em 31 de dezembro de 
2016 e 2015 em Dólares: Os valores em Reais, auditados, foram transcritos da seguinte 
forma: Exercício de 2016 - Os ativos e passivos em Reais foram valorizados pela taxa 
final de compra do Dólar comercial em 31 de dezembro de 2016, ou seja, taxa de R$ 
3,2092; As contas de resultado foram valorizadas pela taxa média de compra anual do 
Dólar comercial, ou seja, taxa de R$ 3,7011; A fonte de dados utilizada, para as taxas de 
câmbio, foi o site do Banco Central do Brasil. Exercício de 2015 - Os ativos e passivos 
em Reais foram valorizados pela taxa final de compra do Dólar comercial em 31 de de-
zembro de 2015, ou seja, taxa de R$ 3,9042; As contas de resultado foram valorizadas 
pela taxa média de compra anual do Dólar comercial, ou seja, taxa de R$ 3,3381; A 
fonte de dados utilizada, para as taxas de câmbio, foi o site do Banco Central do Brasil. 
b) Cálculo EBTIDA consolidado 2016 e 2015 - Confeccionamos o cálculo do EBITDA 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and amortization) consolidado, com base 
nas demonstrações contábeis auditadas:
Descrição     2016       2015
Lucro bruto 51.728 49.284
Despesas comerciais (31.495) (40.992)
Despesas administrativas (27.812) (30.156)
Outras receitas/(despesas) 5.474 7.801
Despesas não recorrentes (a) – 1.804
Reapresentação de saldo (b) – 11.112
Depreciação e Amortização (19.040) 19.343
EBITDA 16.935 18.196
a) A despesa representa o provisionamento de contingência trabalhista, referente a um 
prestador de serviços terceirizado que sofreu acidente de trabalho nas dependências da 
BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. A empresa terceirizada é o sujeito pas-
sivo principal da causa, enquanto a BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A., foi 
arrolada como responsável subsidiária; b) Administração da Companhia realizou ajuste 
de R$11.112, referente a saldos de contas a receber, na empresa controlada BSB Equi-
pamentos de Proteção Individual S.A., que possuía liquidação duvidosa já no exercício 
de 2015, dessa forma os ajustes foram efetuados no exercício citado.

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 audi-
toria 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; • Conclu-
ímos 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.

Ribeirão Preto, 03 de março de 2017.

Marcelo Castro Valentini - CT - CRC 1SP -239.472/O-2
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC 2SP-025.583/O-1

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios fi ndos em 31.12.16 e 15 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31.12.16 e 15 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)
ATIVO 2016 2015
Circulante 41.716.721 39.617.830
 Caixa e Equivalentes de caixa 5.143.450 4.220.514
 Contas a Receber de Clientes 12.229.040 9.462.346
 Estoques 22.631.356 23.677.449
 Impostos a Recuperar 1.370.064 1.921.977
 Outros Ativos Circulantes 342.811 335.544
Não Circulante 2.346.697 2.660.466
 Realizável a Longo Prazo 536.137 566.615
  Depósitos Judiciais 536.137 566.615
 Imobilizado 1.492.540 1.937.137
 Intangível 318.020 156.714

Total do Ativo 44.063.418 42.278.296

PASSIVO 2016 2015
Circulante 24.664.582 22.882.770
 Fornecedores 21.446.703 20.173.332
 Empréstimos e Financiamento  20.502 -
 Salários e Encargos Sociais 249.296 245.836
 Obrigações Tributárias 11.330 991
 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 1.900.000 1.720.000
 Provisões Trabalhistas 1.036.750 730.525
 Outros Passivos Circulantes - 12.086
Não Circulante 284.266 477.091
 Impostos a Pagar 284.266 477.091
Patrimônio Líquido 19.114.570 18.918.435
 Capital Social 10.000.000 10.000.000
 Reserva de Capital 3.515 3.515
 Reserva de Lucros 9.111.055 8.914.920
Total do Passivo 44.063.418 42.278.296

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações fi nanceiras, devidamente acompanhadas das notas 
explicativas correspondentes aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.  A Diretoria

DISAL S/A DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS
CNPJ 62.277.041/0001-87

Relatório da Diretoria

Receita Bruta 2016 2015
 Revenda de Mercadorias 83.756.882 84.412.053
 Impostos e Contribuições sobre Vendas (68.714) (3.386)
 Devoluções (4.265.774) (3.088.035)
Receita Operacional Líquida 79.422.394 81.320.632
 Custo das Mercadorias Revendidas (56.599.023) (59.640.930)
Lucro Bruto 22.823.370 21.679.702
Despesas (Receitas) Operacionais (20.514.404) (19.070.066)
 Vendas e Administração (20.905.489) (19.700.032)
 Resultado Financeiro Líquido 573.419 (69.988)
 Outras Receitas (Despesas) (182.335) 699.954
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 2.308.966 2.609.636
 Imposto de Renda e Contribuição Social (912.831) (503.997)
Lucro Líquido antes da Reversão do JCP 1.396.135 2.105.639
 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 1.396.135 2.105.639
Quantidade de Ação 114.174 114.174
Lucro/(Prejuízo) Líquido por Ação 12,23 18,44

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31.12.16 e 15 
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)

 2016 2015
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.236.662 3.729.232
Recebimentos de clientes 76.612.770 82.461.358
Pagamentos de fornecedores de 
 mercadorias e despesas gerais (64.288.936) (68.699.667)
Pagamentos de salários, encargos e benefícios (10.207.280) (9.576.357)
Pagamento de impostos e contribuições (203.017) (202.762)
Recebimento (pagamento) de depósitos judiciais 30.478 47.518
Recebimento (pagamento) 
 de encargos fi nanceiros líquido 718.757 (69.988)
Pagamento do imposto de renda e da 
 contribuição social sobre o lucro (426.110) (230.870)
Fluxos de Caixa das 
 Atividades de Investimentos (100.902) (353.767)
Adição do imobilizado/intangível (100.902) (261.405)
Venda do imobilizado - -
Reclassifi cação para o intangível - (92.362)
Fluxos de Caixa das 
 Atividades de Financiamentos (1.212.825) (1.143.978)
Pagamento de REFIS (192.825) (271.144)
Juros sobre capital próprio – pago - (342.835)
Dividendos pagos (1.020.000) (530.000)
Aumento (Redução) de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 922.935 2.231.487
Demonstração do Aumento (Redução) 
 do Caixa e Equivalentes de Caixa
 No início do exercício 4.220.514 1.989.028
 No fi m do exercício 5.143.449 4.220.514
Variação do Caixa e Equivalentes 
 de Caixa no Período 922.935 2.231.487

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos em 31.12.16 
e 15 (valores expressos em reais, com supressão de centavos)

Francisco Salvador Canato - Diretor Presidente Renato Guazzelli - Diretor Luciano Miranda Fernandes - Contador CRC 1SP146509/O-1

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva  Reserva para Retenção Lucros Total
 Social Capital Legal Expansão de Lucros Acumulados Patrimônio
Em 31 de Dezembro de 2013 3.500.000 3.515 700.000 691.912 13.134.682 - 18.030.109
Lucro líquido do Exercício - - - - - 262.686 262.686
Aumento de Capital com Reservas 6.500.000 - - - (6.500.000) - -
Destinações: Provisão de Juros sobre Capital Próprio  - - - - - (480.000) (480.000)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - (217.314) 217.314 -
Constituição da Reserva Legal - - 1.300.000 - (1.300.000) - -
Em 31 de Dezembro de 2014 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 5.117.368 - 17.812.795
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 2.105.639 2.105.639
Retenção de Lucros - - - - 2.105.639 (2.105.639) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.000.000) - (1.000.000)
Em 31 de Dezembro de 2015 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.223.007 - 18.918.435
Lucro Líquido do Exercício - - - - - 1.396.135 1.396.135
Retenção de Lucros - - - - 1.396.135 (1.396.135) -
Distribuição de Lucros - - - - (1.200.000) - (1.200.000)
Em 31 de Dezembro de 2016 10.000.000 3.515 2.000.000 691.912 6.419.142 - 19.114.570

1. Contexto Operacional: A DISAL S/A Distribuidores Associados de Li-
vros (a seguir designada como Companhia) é uma companhia anônima de 
capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
à Avenida Marginal Direita do Tietê, 800, Bairro Jaguara. A Companhia tem 
por objeto social a importação, exportação, comercialização, representa-
ção e distribuição de livros técnicos, culturais, científi cos, didáticos, revistas 
e outros. 2.  Base para Preparação e Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, observando 
as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei 6404/76) 
que incluem dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis nºs 
11.638, de 28 de dezembro de 2007 e 12.973, de 13 de maio de 2014. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: Apuração do Resulta-
do: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. A receita com as vendas de merca-
dorias é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma recei-
ta não é reconhecida quando há incerteza signifi cativa de sua realização. 
Estimativas contábeis: As estimativas contábeis, revisadas anualmente, 
foram baseadas no julgamento da Administração para determinação do va-
lor adequado a ser registrado nas demonstrações fi nanceiras, em confor-
midade com a prática contábil vigente. Itens signifi cativos, sujeitos a estas 
estimativas e premissas incluem, entre outros, depreciações de bens do 
ativo imobilizado. Disponibilidade: São representadas pelo valor de sua 
efetiva realização. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa: Essa 
provisão é fundamentada em análise do histórico de perdas monitorada 
pela Administração, sendo constituída em montante considerado sufi ciente 
para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. Esto-
ques: O estoque foi avaliado com base no custo médio ponderado não su-
perando o custo de mercado. Demais Ativos Circulantes e Não Circulan-
tes: Estão apresentados ao valor de custo ou de realização, e inclui, sem-

pre que cabível os rendimentos auferidos pró rata tempore até a data do 
encerramento das demonstrações fi nanceiras. Imobilizado: O imobilizado 
é registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, corrigido mo-
netariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido das respectivas de-
preciações acumuladas, calculadas pelo método linear às taxas admitidas 
pela legislação fi scal em vigor, que levam em consideração a vida útil esti-
mada dos bens. Passivos Circulante e Não Circulante: Estão demonstra-
dos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos fi nanceiros e variações monetárias incorri-
dos até a data do balanço. Provisões: São registradas no momento em que 
a sociedade possui obrigações legais ou constituídas como resultado de 
eventos passados, e é provável que recursos econômicos sejam requeri-
dos para saldar as obrigações. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas de riscos envolvidos. Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido: O imposto de renda e contri-
buição social sobre o lucro líquido do exercício corrente, são calculados 
com base nas alíquotas previstas na legislação fi scal vigente na data da 
ocorrência do fato gerador, 15% mais adicional e 9%, respectivamente. 
4. Resultado Líquido do Exercício: Demonstramos a seguir os efeitos ex-
traordinários no ano de 2016 em comparação com o ano de 2015, que afe-
taram o resultado líquido do exercício:
Descrição 31/12/16 31/12/15
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 1.396.135 2.105.639
a) Efeitos extraordinários: Ajustes de 
 Inventário/Perdas no Recebimento de Créditos 581.459 330.206
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 
 antes dos efeitos extraordinários 1.977.594 2.435.845
5. Capital Social: Em 31 de dezembro de 2016, o Capital Social da Com-
panhia, totalmente integralizado em moeda corrente é de R$ 10.000.000,00, 

dividido em 114.174 ações ordinárias nominativas. 6. Cobertura de Se-
guros: Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía cobertura de 
seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobiliza-
do e para os estoques, em montante considerado pela administração 
como sufi ciente para assegurar a reposição dos bens e a continuidade 
das operações da sociedade em caso de sinistros. 7. Hipotecas e Garan-
tias: Os bens da Companhia, cujo saldo líquido contábil, no montante de 
R$ 1.810.559 não foram conferidos como garantia, estando, portanto, to-
talmente livres e desembaraçados de ônus ou gravames. 8. Agradeci-
mentos: Registramos nossos agradecimentos a todos que contribuíram 
para a obtenção dos resultados ora apresentados: aos parceiros comer-
ciais - clientes e fornecedores; e à comunidade fi nanceira - nossos credo-
res, pela confi ança uma vez mais depositada em nosso trabalho. A toda 
equipe de trabalho, nosso especial reconhecimento pelo esforço, dedica-
ção e comprometimento.                       São Paulo, 15 de Março de 2017

7ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044477-97.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Sang Duk Kim, na forma da lei, etc. FAZ SABER a GEORGIA ANDREIA FORNACIARI, CPF. 
319.906.468-08, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, para 
o recebimento de R$ 16.490,47 (Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA 
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257, III do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Ativo  2016/R$ 2015/R$

Circulante  86.508,13 196.258,84

Banco com  Movimento  64,56 467,80

Arrendamentos a Receber  86.443,57 195.791,04

Não Circulante  11.437.781,19 12.341.339,42

Realizável a Longo Prazo

Creditos com Pessoas Ligadas  8.513.369,73 9.416.784,59

Depósitos e Cauções  158.920,03 158.920,03

Investimentos

Investimentos para Iniciativa Própria  2.765.491,43 2.765.634,80

Total do Ativo  11.524.289,32 12.537.598,26

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  58.838,92 105.157,45
Obrigações Trabalhistas e Sociais  11.809,50 20.783,17
Obrigações Tributarias  47.029,42 84.374,28
Não Circulante  12.233.101,61 12.318.333,41
Financiamentos  4.701.734,57 4.701.734,57
Tributos Parcelados  6.936.392,34 7.021.624,14
Receitas Diferidas  594.974,70 594.974,70
Patrimônio Liquido  (767.651,21) 114.107,40
Capital Social  47.736.352,00 47.736.352,00
(-) Prejuízos Acumulados  (48.504.003,21) (47.622.244,60)
Total do Passivo  11.524.289,32 12.537.598,26

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  1.063.062,62 2.156.254,45
(-) Impostos Sobre Arrendamentos  38.801,93 78.703,38
Receita Operacional Líquida  1.024.260,69 2.077.551,07
Lucro Bruto  1.024.260,69 2.077.551,07
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  885.725,63 572.586,23
Impostos e Taxas  265.145,52 288.981,28
Despesas Financeiras  811.185,29 816.835,15
Outras Receitas/Despesas  223.859,29 139.873,14
Lucro/Prejuizo Operacional  (713.936,46) 539.021,55
Lucro/Prejuizo Antes dos 
 Efeitos Fiscais  (713.936,46) 539.021,55
Contribuição Social e I.R.  167.822,15 258.201,40
Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício  (881.758,61) 280.820,15
Lucro Líquido Por Ação   0,000008

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro Líquido do Exercício  (881.758,61) 280.820,15
3- Prejuizos Acumulados  881.758,61 (280.820,15)
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com a Lei nº 6.404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11.638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depreciações 
e amortizações foram calculadas pelo método linear as taxas permi-
tidas pela legislação tributária, sendo que neste exercício não foram 
realizadas provisões para encargos ou riscos.
4-Participações Societárias:  Capital  % de par- Patrimônio
  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.396.086,50)
Glicínia Empreend. e 
 Participações Ltda.  2.392.936,00 99,95 2.385.003,07
Tecelagem Texita S/A  13.360.384,00 31,99 (28.159.659,79)
Texita - Cia. Textil Tangará  71.257.992,54 91,21 (109.708.149,61)
5- O Capital Social é de R$ 47.736.352,00 totalmente integralizado
e representado por 34.392.937.843 ações ordinárias sem valor no-
minal. 6- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados
com base no lucro presumido. 7- Os financiamentos a longo prazo
foram contratados junto ao Banco BDRN, mediante Contrato de
Abertura de Crédito. O valor que consta no Balanço R$ 4.701.734,57
é o resultado da soma do principal, juros e atualização monetária, até 
a data em que a empresa deixou de funcionar e entrou com processo 
judicial contra os credores. O valor da dívida encontra-se congelado, 
enquanto perdurar a condição de sub judice. 8- A entidade teve as
atividades industriais paralizadas a partir de Janeiro de 1996.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ. 61.162.467/0001-22
Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.,o 
Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 
2016. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 23 de Fe-
vereiro de 2017.

A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

©
 H

ÍF
EN

 –
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-a

br
/1

7

SEGUNDA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2017

FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE
Empresa que possui funcionário com estabilidade por acidente de 
trabalho, mas pretende rescindir o contrato pagando toda sua indeniza-
ção. Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR FUNCIONÁRIO PARA O PRAZO DE 15 
DIAS COM CONTRATO DE OBRA CERTA?

Informamos que há previsão legal de prazo máximo para a contratação 
de empregados por prazo determinado, bem como de obra certa já que 
uma modalidade de contrato a prazo, contudo, não há prazo mínimo 
estipulado, ficando a critério das partes. Orientamos ainda que seja 
consultado o respectivo sindicato.

PAGAMENTO DE DOBRA DE FÉRIAS
Qual o critério para o pagamento de dobra de férias? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INTERVALO INTRAJORNADA
Qual a base legal sobre o intervalo de descanso para jornadas de 04hs, no 
caso de 06hs será obrigatório intervalo, deve ser efetuado o registro no 
ponto, possuímos funcionário que não deseja o intervalo, como proceder 
para o registro das horas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DA CATEGORIA DE MEI, QUE NÃO TEVE MOVIMENTAÇÃO 
EM DETERMINADO MÊS, DEVE ENTREGAR O CAGED?  

Informamos que o CAGED somente deve ser entregue quando da 
admissão, demissão ou transferência de empregados. Nos meses em 
que não há movimentação não há que se falar em entrega do CAGED.

PROGRAMAR JORNADA DE 12X36
Quais são as regras que devem ser observadas para programar a jornada 
12x36? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR APÓS A EXPERIÊNCIA
Empresa pode fazer o término do contrato de experiência e contratar de 
imediato o funcionário, com função diferente? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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INBRAFILTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA., torna público que requereu,
à Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Renovação da Licença de Operação para
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional, situado
à Av. Papa João XXIII, 5153, Lote 03 Galpão 04, Sertãozinho, Mauá - SP, conforme consta
no Processo Administrativo nº 767/2017.


