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Ativo Nota       2016          2015
   (reapre- 
   sentado)
Circulante   103.637  119.848
Caixa e equivalentes de caixa 5  2.481  2.107
Contas a receber 6  49.725  49.184
Estoques 7  36.938  51.083
Despesas antecipadas   232  211
Impostos a recuperar 8  12.027  15.141
Adiantamentos a fornecedores   1.699  1.613
Outras contas a receber 11  535  509
Não Circulante   179.063  183.036
Depósitos judiciais   1.222  1.154
Ativos fiscais diferidos 9  12.702  12.702
Partes relacionadas 10  28.596  25.216
Outras contas a receber 11  21.820  19.014
Imobilizado 12  114.303  124.636
Intangível   420  314
Total do ativo   282.700  302.884

Passivo e Patrimônio Líquido Nota        2016         2015
   (reapre-
   sentado)
Circulante   64.260  64.300
Fornecedores e outras contas a pagar 13  26.008  25.701
Empréstimos e financiamentos 14  29.881  27.794
Obrigações trabalhistas e encargos sociais   5.889  4.617
Obrigações fiscais 15  2.482  6.188
Não Circulante   96.214  104.426
Fornecedores e outras contas a pagar 12  6.390  6.349
Empréstimos e financiamentos 14  51.722  75.510
Obrigações fiscais 15  8.619  4.489
Provisão para contingência 16  3.694  3.694
Partes relacionadas 10  25.789  14.384
Patrimônio líquido 18 122.226  134.158
Capital social   252.570  252.570
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)   (130.344)  (118.412)
Total do Passivo e patrimônio líquido   282.700  302.884

Demonstrações de resultados
 Notas       2016        2015
   (reapre-
   sentado)
Receita operacional líquida 19  243.517  291.292
Custo dos produtos vendidos 20 a.  (196.289)  (250.350)
Resultado bruto   47.228  40.942
Despesas comerciais 20 b.  (28.662)  (38.376)
Despesas gerais e administrativas 20 c.  (19.453)  (21.899)
Outras receitas/despesas operacionais 20 d.  5.774  8.768
Resultado antes do resultado
  financeiro, equivalência
 patrimonial e impostos   4.887  (10.565)
Resultado Financeiro 21  (16.819)  (25.931)
Resultado antes do iR e da CS   (11.932)  (36.496)
Contribuição social 9 -  -
Imposto de renda 9 -  -
Resultado do exercício   (11.932)  (36.496)

Demonstrações do resultado abrangente
       2016        2015
  (reapre-
  sentado)
Resultado do exercício  (11.932)  (36.496)
Equivalência sobre ganhos/perdas 
 abrangentes em controladas -  -
Resultado abrangente do exercício  (11.932)  (36.496)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 Capital Prejuízos
    Social acumulados         Total
Saldos em 01/01/2015  252.570  (81.916)  170.654
Resultado do exercício -  (36.496)  (36.496)
Saldos em 31/12/2015 
 - (reapresentado)  252.570  (118.412)  134.158
Resultado do exercício -  (11.932)  (11.932)
Saldos em 31/12/2016  252.570  (130.344)  122.226

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
      2016       2015
  (reapre-
Fluxos de caixa das atividades operacionais  sentado)
Resultado do exercício  (11.932)  (36.496)
Ajustes por:
Depreciação e amortização  11.493  11.748
Provisão para contingência -  1.863
Provisão para crédito de liquidação duvidosa -  11.112
Juros sobre empréstimos e financiamentos  16.735  21.605
 16.296  9.832
Variação nos ativos e passivos
(Aumento)/ redução nos ativos em
Contas a receber  (541)  11.938
Estoques  14.145  26.024
Impostos a recuperar  3.114  2.265
Despesas antecipadas  (21)  (15)
Adiantamento a fornecedores  (86)  1.935
Outros recebíveis  (2.832)  (2.508)
Depósitos judiciais  (68)  (7)
Aumento/ (redução) nos passivos em
Fornecedores e outras contas a pagar  348  (18.358)
Obrigações trabalhistas e sociais  1.272  (416)
Obrigações fiscais  424  6.087
Caixa liquido decorrente das atividades operacionais  32.051  36.777
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Imobilizado  (974)  (1.973)
Intangível  (292)  (182)
Caixa liquido utilizado nas atividades de investimento  (1.266)  (2.155)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de juros e principal empréstimos  (52.215)  5.000
Aquisição de empréstimos e financiamentos  13.779  (46.836)
Parte relacionadas  8.025  6.488
Caixa proveniente das atividades de financiamento  (30.411)  (35.348)
(Diminuição)/Aumento do caixa 
 e equivalentes de caixa  374  (726)
Demonstração do aumento 
 do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício  2.107  2.833
Caixa e equivalentes de caixa - no final do exercício  2.481  2.107
(Diminuição)/Aumento do caixa
 e equivalentes de caixa  374  (726)

BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A.
CNPJ/MF nº 10.472.968/0001-74

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços patrimoniais

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional A BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. 
(“Companhia”) possui sua Sede na Cidade de São Paulo - SP, na Rua Gomes 
de Carvalho, n º 1.069, e foi constituída no dia 20 de outubro de 2008. Em 30 
de março de 2011, os acionistas aprovaram por unanimidade a alteração do 
tipo jurídico da Companhia de empresária limitada para Companhia por 
ações, passando de BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual 
Ltda. para BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., 
aprovando também o novo Estatuto Social. Com a aprovação da alteração do 
tipo societário, a Companhia converteu as quotas representativas do capital 
social em ações pelo mesmo valor, não havendo, portanto, qualquer tipo de 
alteração no capital social da Companhia. A Companhia atua: a) Na fabrica-
ção, confecção, comercialização, marketing, importação e exportação de 
calçados de segurança, de equipamentos de proteção para segurança indivi-
dual do trabalho, de acessórios de vestuário para segurança individual do 
trabalho, em couros e seus derivados e de outros materiais, de calçados em 
geral de uso comum de couros e de outros materiais; b) No beneficiamento, 
industrialização, comercialização, importação e exportação de couros e peles 
e de seus derivados; c) Na prestação de serviços a outras Companhias co-
merciais e industriais de setor correlatos ao objeto social; d) Na fabricação de 
solas, palmilhas e outros produtos do reaproveitamento de couros e peles; e) 
Na representação comercial de outras sociedades nacionais ou estrangeiras 
por conta própria ou de terceiros; f) Na participação em outras sociedades 
como quotista ou acionista; g) Com arrendamento de seus bens móveis ou 
imóveis. 2. Base de preparação Declaração de conformidade - As presen-
tes demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil os pronunciamentos do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações contábeis foi auto-
rizada pelo Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2016. a) Base 
de mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base 
no custo histórico. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - A moe-
da funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário 
em que ela opera. As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. c) Uso de estimativa e julga-
mento - A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as nor-
mas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a apresentação e os valores reportados de ativos, passi-
vos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi-
sões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
3. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis - 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstra-
ções contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de 
caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto 
prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e limites 
utilizados de conta garantida. O saldo utilizado de contas garantidas inclui-se 
em empréstimos no passivo circulante do balanço, e compõe o saldo de caixa 
e equivalentes de caixa para fins de demonstração dos fluxos de caixa. b) 
Instrumentos financeiros Classificação e mensuração - A Companhia 
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados 
ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até 
o vencimento e disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina 
a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. Ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado - Os ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos finan-
ceiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ganhos ou as perdas 
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do re-
sultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o 
instrumento tenha sido contratado em conexão com outra operação. Neste 
caso, as variações são reconhecidas na mesma linha do resultado afetada 
pela referida operação. Empréstimos e recebíveis - Incluem-se nesta cate-
goria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um 
mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo 
de vencimento superior há 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e re-
cebíveis da Companhia compreendem os empréstimos a coligadas, contas a 
receber de clientes, demais contas a receber, caixa e equivalentes de caixa, 
exceto os investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. Ativos mantidos até o vencimento - São basicamente os ativos fi-
nanceiros que não podem ser classificados como empréstimos e recebíveis 
por serem cotados em um mercado ativo. Neste caso, estes ativos financeiros 
são adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção 
em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acresci-
dos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. 
Valor justo - A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência obje-
tiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está regis-
trado por valor acima de seu valor recuperável (“impairment”). Se houver al-
guma evidência para os ativos financeiros disponíveis para venda, a perda 
cumulativa - mensurada como a diferença entre o custo de aquisição e o valor 
justo atual, menos qualquer perda por “impairment” desse ativo financeiro 
previamente reconhecida no resultado - é retirada do patrimônio e reconheci-
da na demonstração do resultado. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 a Administração da Companhia optou por não efetuar o teste de recu-
perabilidade. c) Contas a receber de clientes - As contas a receber de 
clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD). A Provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os 
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O 
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. d) 
Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas. O custo de ativos construídos pela própria Companhia 
inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capa-
zes de operar da forma pretendida pela Administração. Quando partes de um 
item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como 
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas 
na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre 
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado e são 
reconhecidos líquidos dentro de outras receitas (despesas) operacionais no 
resultado. Custos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados 
na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com os 
gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos 
recorrentes são registrados no resultado. Depreciação - Itens do ativo imobi-
lizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado 
na vida útil-econômica estimada de cada componente. Terrenos não são de-
preciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que 
são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construí-
dos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para utilização. As vidas úteis médias estimadas para o exercício 
corrente e comparativo são as seguintes:
Edifícios 30 anos
Máquinas e equipamentos 13 anos
Móveis e utensílios 8 anos
Instalações 11 anos
Veículos 4 anos
Equipamentos de informática 5 anos
Benfeitorias em bens de terceiros 30 anos Os métodos de deprecia-
ção, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento 
de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança 
de estimativas contábeis. e) Intangível Outros ativos intangíveis - Outros 
ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis 
finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumulada. Amortização - A 
amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear con-
siderando as vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis, a partir da data em 
que estes estão disponíveis para uso. f) Estoques - Os estoques são mensu-
rados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos 
estoques é baseado no princípio da média ponderada e inclui gastos incorri-
dos na aquisição de estoques, acrescidos de gastos relativos a transportes, 
custos de produção e transformação, impostos não recuperáveis e outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. 
No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo in-
clui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade 
operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no 
curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e 
despesas de vendas. g) Redução ao valor recuperável de ativos - O imobi-
lizado e outros ativos não circulantes, são revistos anualmente para se iden-
tificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos 
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante 
em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o 
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins 
de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual 
existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. No exercício findo em 
31 de dezembro de 2016 a Administração da Companhia optou por não efe-
tuar o teste de recuperabilidade. h) Provisões - As provisões são reconheci-
das quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formali-
zada, como resultado de eventos passados. É provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável 
do valor possa ser feita. i) Receita operacional - Venda de mercadorias - A 
receita operacional da venda de mercadorias no curso normal das atividades 
é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita 
operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os 
riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens fo-
ram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios 
econômicos financeiros fluirão para a Companhia, de que os custos associa-
dos e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira 
confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos e de 
que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. 
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser 
mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma 
redução da receita operacional, conforme as vendas são reconhecidas. O 
momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo 
das condições individuais do contrato de venda, mas normalmente coincide 
com o momento da retirada do produto vendido. j) Receitas financeiras e 
despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem basicamente as 
receitas de juros sobre aplicações financeiras e variação cambial ativa. A re-
ceita de juros é reconhecida no resultado por meio do método dos juros efe-
tivos. As despesas financeiras abrangem basicamente despesas com juros 
sobre empréstimos, líquidas do desconto do valor presente das provisões e 
variação cambial passiva. Custos de empréstimos que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos. k) Passivo 
circulante e não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cam-
biais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passi-
vos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transa-
ção a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 

e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é 
contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido 
passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face 
do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato com base 
no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. l) Imposto de 
Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, e consideram a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de Contribuição Social, limitada a 30% do lucro real. 
m) Determinação do Ajuste a Valor Presente (AVP) A Companhia entende 
que as contas a receber de clientes e contas a pagar não sofrem impactos 
significativos de Ajuste a Valor Presente devido à rápida realização de recebi-
mento e pagamento. n) Novos pronunciamentos Uma série de novas nor-
mas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2017. A Companhia está avaliando os 
efeitos que essas normas e interpretações poderão ter nas demonstrações 

-
-

tos). O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronuncia-
mento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes 
a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é 
permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4. Determinação do 
valor justo - Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exi-
gem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financei-
ros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. 
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas 
na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele 
ativo ou passivo. Caixa e equivalentes de caixa - Os valores contábeis infor-
mados no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos em virtude 
do curto prazo de vencimento destes instrumentos. Contas a receber e ou-
tros recebíveis - O valor justo de contas a receber e outros recebíveis é es-
timado como valor presente de fluxos de caixas futuros. Devido ao curto 
prazo para realização dos recebíveis, a Companhia opta por não adotar taxas 
para cálculo do valor justo. Passivos financeiros não derivativos - O valor 
justo, que é determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se 
no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela 
taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das demons-
trações contábeis. 5. Caixa e equivalentes de caixa - As disponibilidades e 
aplicações financeiras são os itens do balanço patrimonial que são apresen-
tados na demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de 
caixa e são assim apresentadas: 
   2016    2015
Caixa 771 2.040
Aplicações Financeiras 1.710 67
 2.481 2.107
As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações são remuneradas 
por taxas variáveis, principalmente CDI, tendo como contraparte bancos de 
primeira linha. A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros e uma 
análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros são divulgadas 
na Nota Explicativa nº 17. 
6. Contas a receber     2016    2015
Títulos a receber - mercado interno 59.152 57.374
Títulos a receber - mercado externo 1.685 2.922
 60.837 60.296
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (11.112) (11.112)
 49.725 49.184
    2016    2015
Duplicatas a vencer 44.706 48.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias 870 492
De 31 a 60 dias 297 118
De 61 a 90 dias 1.333 101
Acima de 90 dias 13.631 11.550
 60.837 60.296
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia mantinha R$ 22.328 (R$ 22.703 
em 31 de dezembro de 2015) referente a títulos a receber de clientes em car-
teira de cobrança junto a instituições financeiras, com o objetivo de cobertura 
de crédito, exigido como garantia a captações de empréstimos efetuadas. A 
exposição da Companhia a riscos de crédito, moeda e perdas por redução no 
valor recuperável relacionadas a contas a receber de clientes e a outras con-
tas, são divulgadas na Nota Explicativa nº 17. Reapresentação de saldo - A 
Administração da Companhia realizou ajuste de R$11.112, referente 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: 
 2015 (Apre-  2015 (Rea-
Circulante      sentado) Ajustes presentado)
Demais contas do Ativo Circulante 70.664 - 70.664
Contas a receber 49.566 (382) 49.184
Total do ativo circulante 120.230 (382) 119.848
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) -
Demais contas do Ativo Circulante 183.036 - 183.036
Total do ativo não circulante 193.766 (10.730) 183.036
Total do Ativo 313.996 (11.112) 302.884
Passivo e Patrimônio Líquido  2015 (Apre-  2015 (Rea-
Circulante      sentado) Ajustes presentado)
Demais passivos circulantes  64.300 - 64.300
Total do passivo circulante  64.300 - 64.300
Não Circulante
Demais passivos não circulantes  104.426 - 104.426
Total do passivo não circulante  104.426 - 104.426
Patrimônio líquido
Capital social  252.570 - 252.570
Prejuízos acumulados  (107.300) (11.112) (118.412)
Total do patrimônio líquido  145.270 (11.112) 134.158
Total do Passivo
 e patrimônio líquido  313.996 (11.112) 302.884
DRE  2015 (Apre-  2015 (Rea-
     sentado) Ajustes presentado)
Receita operacional líquida 291.292 - 291.292
Custo dos produtos vendidos (250.350) - (250.350)
Resultado bruto 40.942 - 40.942
Despesas comerciais (27.264) (11.112) (38.376)
Despesas gerais e administrativas (21.899) - (21.899)
Outras receitas/despesas operacionais 8.768 - 8.768
 547 (11.112) (10.565)
Resultado Financeiro (25.931) - (25.931)
Resultado antes do IR/CS (25.384) (11.112) (36.496)
IR/CS - - -
Resultado do exercício (25.384) (11.112) (36.496)
7. Estoques     2016    2015
Matérias-primas e materiais de consumo 17.599 30.652
Produtos em elaboração 1.964 1.464
Produtos acabados 17.375 18.967
 36.938 51.083 
A Administração concluiu o processo de melhorias nas alocações dos gastos 
gerais de fabricação, que estavam alocados por planilhas eletrônicas. Agora, 
todos os dispêndios são compilados no sistema integrado de custeio. 
8. Impostos a recuperar     2016    2015
Imposto Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 10.562 13.298
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 533 917
Crédito PIS/COFINS/IPI 884 782
IRPJ a recuperar 47 48
CSCL a recuperar 41 41
Outros - 55
 12.027 15.141 
9. Ativos fiscais diferidos Impostos diferidos - O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social diferidos tem a seguinte origem: 
          Ativos          Passivos        Resultado  
    2016    2015 2016 2015  2016 2015
Prejuízo 
 Fiscal a compensar  12.702 12.702 - - - -
 12.702 12.702 - - - - 
Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social - correntes e 
diferidos - A conciliação da despesa de Imposto de Renda e Contribuição 
Social no resultado é demonstrada a seguir: 
 31/12/2016 31/12/2015
Resultado do exercício antes dos impostos  (11.932) (36.496)
Alíquota nominal 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (4.057) (12.409)
Ajuste do Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferenças temporárias - 3.778
Diferenças permanentes - -
Compensação prejuízo fiscal e base negativa
Prejuízo fiscal e base negativa - -
Imposto correntes - -
Imposto diferido - -
Alíquota efetiva de impostos 0% 0%
As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais acumulados não 
prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente. Os prejuízos fiscais 
do Imposto de Renda e a base negativa da Contribuição Social tem sua com-
pensação limitada à base de 30% dos lucros tributáveis, sem prazo de pres-
crição. 10. Partes relacionadas Controladora e parte controladora final A 
controladora da Companhia é a BSB Participações Ltda. Remuneração de 
pessoal-chave da Administração A BSB Equipamentos de Proteção Indivi-
dual S.A. remunerou seus administradores, conforme valores demonstrados 
a seguir:   2016  2015
Salários e ordenados 2.991 1.989
Assistência médica 146 47
 3.137 2.036
A Companhia não possui outros tipos de remuneração, tais como benefícios 
pós-emprego, outros benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de 
contrato de trabalho. Benefícios a empregados A Companhia fornece aos 
seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: seguro de vida, 
assistência médica, assistência odontológica, o fornecimento de vale refeição 
e transporte. A Companhia inclui em suas políticas de recursos humanos, 
o Plano de Participação nos Resultados (PPR), sendo elegível a todos os 
colaboradores com vínculo empregatício formal. As metas e critérios de se-
leção e distribuição da verba de premiação são acordados entre as partes, 
incluindo os sindicatos que representam os colaboradores, com objetivo de 
ganhos de produtividade, de competitividade e de motivação e engajamento 
dos participantes. Os montantes referentes a benefícios a empregados estão 
apresentados a seguir:   2016  2015
Assistência médica 144 749
Vale-transporte 1.419 1.141
 1.563 1.890 
Outras transações com partes relacionadas - Os principais saldos de 
ativos e passivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, bem como as transa-
ções que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com 
partes relacionadas, decorrem principalmente de transações com acionistas 
e Companhias ligadas do mesmo grupo econômico. 

       Ativo            Passivo           Resultado    
  2016   2015   2016   2015   2016      2015
Tinto Holding Ltda. 1.649 940 4 - (5) -
Londrina Equipamentos de 
Proteção Individual Ltda. 14.390 14.388 - - - -
Marseg SRL 3.066 5.758 25.785 14.383 (4.341) (14.187)
BSB Participações S.A. 9.491 4.130 - 1 - -
 28.596 25.216 25.789 14.384 (4.346) (14.187) 
11. Outras contas a receber     2016    2015
Montreal Equipamentos de Proteção 12.273 9.517
Banco do Brasil 1.250 1.250
Vicsa S.A. 784 784
Cheques devolvidos 388 305
Devoluções a receber 147 199
Outras 7.513 7.468
 22.355 19.523
Circulante 535 509
Não circulante 21.820 19.014 
12. Imobilizado  Taxas anuais   Depreciação      2016     2015
 de depreciação   Custo   acumulada Líquido líquido
Edifícios 3,33% 74.365 (28.065) 46.300 49.345
Máquinas 
 e equipamentos 7,70% 134.836 (90.439) 44.397 52.133
Móveis e utensílios 12,50% 3.743 (3.344) 399 576
Instalações 9,10% 5.005 (2.109) 2.896 2.861
Veículos 25,0% 660 (657) 3 27
Equipamentos 
 de informática 20,0% 6.200 (4.996) 1.204 624
Benfeitorias em bens
 de terceiros 3,33% 44 - 44 44
Terrenos  18.970 - 18.970 18.970
Adiantamento
 para imobilização  41 - 41 7
Outros imobilizados  79 (30) 49 49
  243.943 (129.640) 114.303 124.636
Movimentação do custo   01/01/2015 Adição   Baixa 31/12/2015
Edifício 73.934 14 (8) 73.940
Máquinas e equipamentos 136.811 8.764 (6.795) 138.780
Móveis e utensílios 3.893 71 (237) 3.727
Instalações 4.511 101 (13) 4.599
Veículos 901 - (37) 864
Equipamentos de informática 5.096 487 (179) 5.404
Benfeitorias em bens de terceiros 41 3 - 44
Terrenos 18.970 - - 18.970
Adiantamento para imobilização 396 35 (424) 7
Outros imobilizados 79 - - 79
 244.632 9.475 (7.693) 246.414
  01/01/2016 Adição    Baixa 31/12/2016
Edifício 73.940 468 (43) 74.365
Máquinas e equipamentos 138.780 8.938 (12.882) 134.836
Móveis e utensílios 3.727 139 (123) 3.743
Instalações 4.599 449 (43) 5.005
Veículos 864 - (204) 660
Equipamentos de informática 5.404 1.102 (306) 6.200
Benfeitorias em bens de terceiros 44 - - 44
Terrenos 18.970 - - 18.970
Adiantamento para imobilização 7 359 (325) 41
Outros imobilizados 79 - - 79
 246.414 11.455 (13.926) 243.943
Movimentação da depreciação acumulada 
 01/01/2015 Adição Baixa 31/12/2015
Edifício (21.132) (3.464) 1 (24.595)
Máquinas e equipamentos (79.608) (7.142) 73 (86.677)
Móveis e utensílios (3.066) (130) 45 (3.151)
Instalações (1.384) (354) - (1.738)
Veículos (814) (60) 37 (837)
Equipamentos de informática (4.429) (386) 35 (4.780)
 (110.433) (11.536) 191 (121.778) 
 01/01/2016 Adição Baixa 31/12/2016
Edifício (24.595) (3.470) - (28.065)
Máquinas e equipamentos (86.677) (6.817) 3.025 (90.469)
Móveis e utensílios (3.151) (263) 70 (3.344)
Instalações (1.738) (371) - (2.109)
Veículos (837) (22) 202 (657)
Equipamentos de informática (4.780) (364) 148 (4.996)
 (121.778) (11.307) 3.445 (129.640)
Provisão por redução do valor recuperável - Durante o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2016, a Companhia efetuou o teste de recuperabilida-
de do ativo imobilizado e concluiu que não há provisão por redução do valor 
recuperável para ser registrada. 
13. Fornecedores e outras contas a pagar      2016     2015
Fornecedores diversos 21.901 21.742
Outras contas a pagar 10.497 10.308
 32.398 32.050
Circulante 26.008 25.701
Não circulante 6.390 6.349
A Companhia avaliou o Ajuste a Valor Presente (AVP) dos seus saldos de 
fornecedores e outras contas a pagar em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
e concluiu que os valores não geram ajustes materiais a valor presente nas 
demonstrações contábeis. A exposição da Companhia para os riscos de li-
quidez relacionados a fornecedores e outras contas a pagar encontram-se 
divulgados na Nota Explicativa nº 17. 14. Empréstimos e Financiamentos 
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos 
empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para 
mais informações sobre a exposição da Empresa a riscos de taxa de juros e 
liquidez, veja Nota Explicativa nº 17: 
             Taxa de juros 31/12/2016 31/12/2015
Capital de giro 1,7% a 1,9% a.m. 5.236 -
Capital de giro 100% CDI+8% a.a 7.536 -
Capital de giro 100% CDI+0,44 a.m. 60.840 64.559
Capital de giro 100% CDI+5,28% a.a. 6.462 6.771
Capital de giro 100% CDI+8,18% a.a. - 24.795
Capital de giro 100% CDI+0,50% a.m. 209 6.419
LEASING 100% CDI+0,07% a.m. 773 -
FINAME 5,5% a.a. 118 153
FINAME 13,2% a.a. 120 145
FINAME 8,70% a.a. 309 372
FINAME 11,90% a.a. - 90
  81.603 103.304
Circulante  29.881 27.794
Não circulante  51.722 75.510
Cronograma de pagamentos do saldo classificado no não circulante 
    2016    2015
2017 - 18.209
2018 16.866 18.001
2019 11.323 15.767
2020 11.316 11.316
2021 11.283 11.283
2022 934 934
 51.722 75.510 
Garantias - As operações de empréstimos da Companhia são garantidas 
parte com aval dos acionistas e parte com garantia de recebíveis de clientes 
(duplicatas), já os Leasings e os Finames, os próprios bens. 
15. Obrigações fiscais     2016    2015
COFINS 174 4.551
PIS 37 986
ICMS 210 53
IRRF 227 223
Outros 15 13
Parcelamentos fiscais (a) 10.438 4.851
 11.101 10.677
Circulante 2.482 6.188
Não circulante 8.619 4.489 
a) A Companhia possui parcelamento de impostos de PIS, COFINS, IPI, 
INSS e Contribuição Social junto à Receita Federal com prazo de até 180 
meses com vencimento em novembro de 2029. O valor da parcela mensal 
é acrescido de juros equivalente à taxa referencial SELIC acumulada men-
salmente. 16. Provisão para contingência - Os diversos processos em 
andamento são de natureza cível, trabalhista e tributária, decorrentes do 
curso normal dos negócios da Companhia. A respectiva provisão para con-
tingências foi constituída para os processos cujas possibilidades de perda 
foram avaliadas como prováveis, com base na opinião de seus consultores 
legais. Em virtude dos processos vigentes, foram provisionados os montantes 
envolvidos de R$ 3.635 (em 31 de dezembro de 2015, mesmo valor): 
Natureza    2014  Adições    2015
Trabalhista (a) 1.831 1.804 3.635
Cíveis - 59 59
 1.831 1.863 3.694 
Natureza    2015  Adições    2016
Trabalhista (a) 3.635 - 3.635
Cíveis 59 - 59
 3.694 - 3.694 
Processos trabalhistas - Correspondem, principalmente, a pleitos de in-
denizações por danos materiais e morais e reclamações de horas-extras e 
aviso prévio, não existindo processo de valor individual relevante. Além disso, 
existem também processos da mesma natureza que totalizam R$ 31.743 
(em 31 de dezembro de 2015, R$ 17.074), os quais foram avaliados como 
perdas possíveis pelos consultores legais e pela Administração, portanto a 
constituição de provisão é suficiente para cobrir eventuais perdas.17. Instru-
mentos Financeiros Gerenciamento dos riscos financeiros Visão geral 
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos advindos do uso de 

mercado. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Compa-
nhia para cada um dos riscos acima, os objetivos da Companhia, políticas 
e processos de mensuração e gerenciamento de riscos e gerenciamento do 
capital da Companhia. Estrutura de gerenciamento de risco A Adminis-
tração 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 ge-
renciamento de risco da Companhia. Os gestores de cada departamento re-
portam regularmente a Administração sobre suas atividades. As políticas de 
gerenciamento de risco da Companhia 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 regu-
larmente 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 to-
dos 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: 
         Valor contábil    
 Nota     2016    2015
Caixa e equivalentes de caixa 5 2.481 2.107
Contas a receber de clientes 6 49.725 49.184
Outros recebíveis  22.355 19.523
  74.561 70.814
Circulante  52.741 51.800
Não circulante  21.820 19.014
Contas a receber O valor das contas a receber de clientes é originário da 
venda de equipamentos de segurança individual. A composição por venci-
mento de contas a receber de clientes e outros recebíveis na data das De-
monstrações contábeis para os quais não foram reconhecidas perdas por 
redução no valor recuperável era a seguinte: 
    2016     2015
Duplicatas a vencer 44.706 48.035
Duplicatas vencidas
De 1 a 30 dias 870 492
De 31 a 60 dias 297 118
De 61 a 90 dias 1.333 101
Acima de 90 dias 13.631 11.550
 60.837 60.296
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente 
pelas características 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 con-
centração 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 inadim-
plência 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 será necessária com relação 
aos saldos de contas a receber. Caixa e equivalentes de caixa A Compa-
nhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$ 2.481 (R$ 2.107 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 ban-
cos e instituições financeiras, as quais são consideradas de primeira linha. 
Garantias A Companhia tem como política não fornecer garantias financei-
ras 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 liqui-
dados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 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 inacei-
táveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia:
                                             2015                                   
 Valor Até 12 1-2 2-3 3-5 Mais que
 contábil meses anos anos Anos     5 anos
Passivos financeiros 
 não derivativos
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 32.050 25.701 6.349 - - -
Empréstimos
 bancários 
 garantidos 103.304 27.794 36.210 27.083 11.283 934
 135.354 53.495 42.559 27.083 11.283 934 
                                          2016                                  
 Valor Até 12 1-2 2-3 3-5 Mais que
 contábil meses   anos anos   Anos     5 anos
Passivos financeiros
 não derivativos
Fornecedores e outras 
 contas a pagar 32.398 26.008 6.390 - - -
Empréstimos 
 bancários
  garantidos 81.603 29.881 16.866 11.323 22.599 934
 114.001 55.889 23.256 11.323 22.599 934
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 participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, 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 opera-
ções com derivativos no intuito de proteção para estas taxas de juros. Perfil 
Na data das Demonstrações contábeis, o perfil dos instrumentos financeiros 
remunerados por juros da Companhia era: 
        Valor contábil   
     2016     2015
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa 2.481 2.107
 2.481 2.107
Passivos financeiros
Empréstimos (81.603) (103.304)
 (81.603) (103.304)
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocor-
rência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscan-
do 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 a seguir. A 
análise é conduzida com a mesma base para 2016 e 2015: 
                    Efeitos no resultado do
          exercício e patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015 25 pb aumento 25 pb diminuição
Aplicações de taxa variável 1 (1)
Empréstimos de taxa variável (5.401) 4.321
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (5.400) 4.320
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 4 (3)
Empréstimos de taxa variável (4.184) 3.347
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (4.180) 3.344
                     Efeitos no resultado do 
           exercício e patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015 50 pb aumento 50 pb Diminuição
Aplicações de taxa variável 2 (2)
Empréstimos de taxa variável (10.803) 7.202
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (10.801) 7.200
Em 31 de dezembro de 2016
Aplicações de taxa variável 8 (5)
Empréstimos de taxa variável (8.368) 5.578
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (8.360) 5.573
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 desenvolvimento 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 apre-
sentada a seguir: 
      2016      2015
Total do passivo 160.474 168.726
Menos: caixa e equivalentes de caixa (2.481) (2.107)
Dívida líquida (A) 157.993 166.619
Total do patrimônio líquido (B) 122.226 134.158
Índice da dívida líquida pelo patrimônio 
 ajustado em 31 de dezembro (A/B) 1,29 1,24 
Valor justo versus valor contábil - Os valores contábeis, referentes aos 
instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando compa-
rados 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, substancial-
mente, de seus correspondentes valores de mercado. Os seguintes méto-
dos 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 virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos. 
O contas a receber e outros recebíveis, fornecedores e outras contas a pagar 
decorrentes diretamente das operações da Companhia, estão sendo con-
tabilizados pelo seu custo amortizado, deduzidos de provisão para perdas, 
quando aplicável. Os valores contábeis informados no balanço patrimonial 
aproximam-se dos valores justos na data da apuração. Os empréstimos es-
tão classificados como passivos financeiros não derivativos mensurados pelo 
custo amortizado. Para fins de divulgação, os saldos contábeis são equiva-
lentes 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 pas-
sivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido 
apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação. 18. Patrimônio 

líquido - O capital social em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 é de R$ 
252.570 representados por 252.570.238 ações ordinárias sem valor nominal, 
ao valor unitário de emissão de R$ 1 (um Real). 
Acionistas Percentual de participação - %
BSB Participações S.A. 100,00
19. Receita operacional líquida        2016       2015
Receita bruta fiscal 282.622 354.288
Impostos sobre venda (37.145) (44.271)
Abatimentos e devoluções (1.960) (18.725)
 243.517 291.292
20. Gastos por natureza
a) Custo dos produtos vendidos        2016       2015
Matéria-prima e outros insumos (143.972) (197.443)
Despesas com pessoal (31.385) (29.145)
Depreciação e amortização (10.136) (10.967)
Despesas com utilidades e serviços (2.379) (3.156)
Conservação e manutenção (2.611) (2.581)
Outros (5.806) (7.058)
 (196.289) (250.350)
b) Despesas comerciais        2016       2015
Fretes (8.026) (10.476)
Comissões de venda (8.889) (10.185)
Despesas portuárias e de inspeção (146) (215)
Marketing e propaganda (5.882) (3.715)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa - (11.112)
Outros (5.719) (2.673)
 (28.662) (38.376)
Reapresentação de saldo A Administração da Companhia realizou ajuste 
de R$11.112, referente 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 (Apre-   2015 (Rea- 
Circulante      sentado) Ajustes presentado)
Demais contas do Ativo Circulante 70.664 - 70.664
Contas a receber 49.566 (382) 49.184
Total do ativo circulante 120.230 (382) 119.848
Não Circulante
Contas a receber 10.730 (10.730) -
Demais contas do Ativo Circulante 183.036 - 183.036
Total do ativo não circulante 193.766 (10.730) 183.036
Total do Ativo 313.996 (11.112) 302.884
Passivo e Patrimônio Líquido 2015(Apre-  2015 (Rea- 
Circulante     sentado) Ajustes presentado)
Demais passivos circulantes  64.300 - 64.300
Total do passivo circulante  64.300 - 64.300
Não Circulante
Demais passivos não circulantes  104.426 - 104.426
Total do passivo não circulante  104.426 - 104.426
Patrimônio líquido
Capital social  252.570 - 252.570
Prejuízos acumulados  (107.300) (11.112) (118.412)
Total do patrimônio líquido  145.270 (11.112) 134.158
Total do Passivo e patrimônio líquido  313.996 (11.112) 302.884
DRE 2015 (Apre-  2015 (Rea-
      sentado) Ajustes presentado)
Receita operacional líquida 291.292 - 291.292
Custo dos produtos vendidos (250.350) - (250.350)
Resultado bruto 40.942 - 40.942
Despesas comerciais (27.264) (11.112) (38.376)
Despesas gerais e administrativas (21.899) - (21.899)
Outras receitas/despesas operacionais 8.768 - 8.768
 547 (11.112) (10.565)
Resultado Financeiro (25.931) - (25.931)
Resultado antes do IR/CS (25.384) (11.112) (36.496)
Resultado do exercício (25.384) (11.112) (36.496)
c) Despesas gerais e administrativas       2016      2015
Despesas de pessoal (10.079) (11.482)
Despesas de aluguel (528) (679)
Despesas legais e tributárias (880) (274)
Depreciação e amortização (1.612) (781)
Seguros (148) (144)
Serviços de terceiros (3.473) (5.325)
Viagens e estadias (1.080) (1.351)
Outros (1.653) (1.863)
 (19.453) (21.899)
d) Outras receitas e despesas operacionais       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
Outros 2 -
 5.774 8.768
21. Resultado financeiro líquido       2016      2015
Receita financeira
Rendimentos de aplicação financeira  15 4
Descontos obtidos  - 40
Variação cambial ativa 9.130 14.432
Variação monetária ativa 167 -
Juros ativos 388 312
 9.700 14.788
Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (191) (82)
Juros sobre financiamentos (16.735) (21.605)
Despesas com financiamentos (2) (17)
Despesas e comissões bancárias (847) (581)
Variação cambial passiva (6.369) (15.155)
Variação monetária passiva (555) (279)
Outros (1.820) (3.000)
 (26.519) (40.719)
Resultado financeiro líquido (16.819) (25.931) 
22. Cobertura de seguros - A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes consi-
derados 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 consi-
deração a estrutura física dos locais de risco, histórico de sinistralidade e 
medias protecionais. Em 31 de dezembro de 2016, a cobertura de seguros é 
composta, conforme a seguir: 
Descrição                    Tipo de seguro                                        2016
Seguro auto Seguro de frota 100% Fipe
Riscos nomeados Riscos patrimoniais 100.000
Responsabilidade civil Responsabilidade administradores 10.000

Relatório dos auditores independentes 
sobre as demonstrações contábeis

Aos Administradores e Acionistas da BSB Equipamentos de Proteção In-
dividual S.A. São Paulo -  SP - Opinião - Examinamos as demonstrações 
contábeis da BSB Equipamentos de Proteção Individual S.A. (Companhia), 
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. Em nossa opinião as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 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 sobre as demonstrações contábeis 
- Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião não modificada sobre as demonstrações contábeis. Ênfase 
- Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa 
no. 10, 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 efe-
tuadas 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 ressalvas sobre a recuperabilidade dos impostos diferidos, sobre os co-
venants quebrados e a não atualização dos impostos a recolher, 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 6 e 20.c, as de-
monstrações 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 tam-
bém 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 demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 re-
levantes 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 lon-

relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção 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, fal-

-
dimento 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 

razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 

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 in-
certeza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir mo-
dificação 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 

a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contá-
beis, 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, 22 de fevereiro de 2017.

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

Antonio Carlos Maurício - Diretor Financeiro
Gustavo Bortolan Martins - Contador - CRC 1SP 220.651/O-9

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Credibel Holding Financeira S/A, a ser realizada, excepcionalmente, fora da sede social da 
Companhia, mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, São Paulo/SP, em segunda convocação, no dia 07.04.2017, às 
10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Avenida 31 de março, nº 61, sala 
02-A, Bloco “F”, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo; e sendo aprovado, a 
consequente alteração do artigo 2º do contrato social. (ii) consolidação do Estatuto Social. 

São Paulo, 1º de abril de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

2ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1020764-
93.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Simone Paula Miranda, OAB/SP Nº 224.351, CPF 162.584.948-62, que Riccardo 
Faresin e Suzi Faresin Jesus lhe ajuizaram uma ação de Procedimento Sumário objetivando seja 
a mesma julgada procedente com a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos 
danos causados aos requerentes no valor de R$ 37.966,66 (Nov/2014), e ainda, a condenação da 
requerida ao pagamento custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, 
apresente resposta. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado 
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de novembro e 2016. 

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006967-
89.2013.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Edna 
Maria da Silva, CPF 263.394.318-79, RG 335903204, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese que é credora da requerida 
pela importância de R$ 11.300,04, decorrente de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativo a mensalidades não pagas. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 11.300,04. 
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para o pagamento da quantia acima indicada no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, observando-se que se a parte cumprir o mandado voluntariamente dentro do prazo 
assinado, ficará isenta de custas e honorários advocatícios. Dentro do mesmo prazo, poderá oferecer 
embargos, independentemente de prévia segurando do Juízo, os quais suspenderão a eficácia do 
mandado e terão seu processamento nos próprios autos, sob o rito de Procedimento Comum. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

44ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100494-
56.2014.8.26.0100 A MM. Juiza de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dra. Anna Paula Dias da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATO MENDES PEREIRA 
BONFIM, CPF 229.233.088-16, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento do valor de R$ 4.228,54 (Out/2014), acrescido de juros e 
correção monetária, decorrentes do inadimplemento das parcelas conforme Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará 
isento das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). S. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027045-
53.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALICE 
CLAUDIO DA SILVA - ME, CNPJ. 14.966.553/0001-08, na pessoa de representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SERVLOT - SERVIÇOS E SISTEMAS 
OPERACIONAIS LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.114,24 (Dez/2014), oriundos do 
ressarcimento dos valores relativos aos créditos de bilhete único e crédito de celulares conforme 
Contrato de Prestação de Serviços e Comodato de Equipamentos Eletrônicos, firmado entre partes. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, conteste a ação. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel , caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017. 

1ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000265-
71.2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADRIANA 
KOWALISKI, Avenida Santa Catarina, 2323, Vila Mascote - CEP 04378- 400, São Paulo-SP, CPF 
246.895.718-05, RG 28.348.831-1, Casada, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, objetivando o recebimento de R$ 10.712,10 (Dez/2013), acrescidos 
de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para sua 
filha, firmado entre as partes e não pago no período de abril/2012 a janeiro/2013. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir 
os 20 dias úteis supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios correspondentes à 5% 
(cinco por cento do valor da causa (ficando isento das custas processuais) ou ofereça embargos, sob 
pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo, (art. 700 do NCPC), presumindo-se como 
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Brasília - Em discurso na 
abertura de um seminário sobre 
o fortalecimento dos direitos 
humanos, a presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
ministra Cármen Lúcia, disse 
na sexta-feira (31), que, quase 
30 anos após a promulgação da 
Constituição Federal, o mundo 
vê “um refl uxo de conquistas 
que nós considerávamos devi-
damente aprontadas”.

“Os tempos eram outros, e 
os tempos são sempre outros 
e são sempre novos, mas nós 
não achávamos que, 30 anos 
depois, houvesse, no mundo, 
não apenas no Brasil e não 
especialmente no Brasil, um 
refl uxo de conquistas que nós 
considerávamos devidamente 
aprontadas”, afirmou a mi-
nistra, que também preside o 
Conselho Nacional de Justiça, 
durante evento no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

A ministra disse que “não 
vivemos um momento fácil” 
e destacou versos do poeta 
Carlos Drummond de Andra-
de, que, depois da Segunda 
Guerra Mundial, dizia: “Somos 
um tempo de partida. Tempo 
de homens partidos. (...) Meu 
nome é tumulto, e escreve-se 
na pedra”.

“Se olharmos o mundo em 
que há o que eu jamais imagi-
naria ver na minha vida, novos 
degredados fi lhos de Eva pelos 
mares do mundo sendo rejeita-
dos como se fossem não parte 
do oceano, mas como partes 
que podem ser rejeitadas pelas 
praias, pelas pessoas nas praias, 
vemos que temos um mundo em 
tumulto”, disse Cármen Lúcia, 
fazendo a ressalva de que “não 
é singularidade brasileira”. A 
presidente do STF afi rmou que, 
no Brasil, “as instituições estão 
funcionando” e “o Poder Judi-
ciário está atento”. Observou, 
contudo, que “não há perfeição 
nas instituições”.

“O movimento pendular da 
história mostra que, primeiro, a 
democracia não é construída, é 
uma construção. E que, na base 
da democracia, necessariamen-
te, há direitos humanos sem 
os quais não há humano com 
dignidade e, por isso mesmo, 
esta é uma luta permanente, e 
que não se tem possível que al-
guém se abstenha de participar 
desse movimento permanente, 
contínuo, ininterrupto, para 
que os direitos humanos sejam 
considerados não apenas teoria, 
mas que sejam realmente uma 
realidade na vida de cada pes-
soa”, afi rmou a ministra.

O discurso se deu para 
defender a importância do 
diálogo entre tribunais nacio-
nais e internacionais, tema do 
evento realizado nesta sexta no 
STJ. O seminário contou com 
a presença dos também mi-
nistros do STF, Edson Fachin, 
e Gilmar Mendes, presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) (AE).

Cármen Lúcia 
lamenta ‘refl uxo 
de conquistas’ 
nos últimos 30 
anos no mundo

Presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), 

ministra Cármen Lúcia.

Divulgação


