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Foi-se o tempo em 

que somente éramos 

‘importunados’ pelo 

telefone

Vivemos em um mundo 
conectado, em que a 
tecnologia nos permite 

saber de tudo em tempo real – 
estar a um só tempo em contato 
virtual com dezenas de pesso-
as, acessar estudos em biblio-
tecas e portais, assistir vídeos, 
ler jornais e revistas do Brasil 
e do exterior. A cada segundo 
somos instigados a responder a 
uma chamada, a atender a um 
pedido, a ouvir um desabafo, 
a compartilhar sucessos de 
pessoas fi sicamente ausentes. 
Mesmo sozinhos, ouvimos sons 
de todos os lados. É como se 
estivéssemos vivendo dentro 
de uma caixa de surpresas, 
perto de tudo, mas distantes 
de todos. 

Em casa, no escritório ou no 
carro vivemos sob o bombar-
deio constante de informações 
e de convites ao hedonismo 
sobre o qual está baseado 
o mundo moderno. Quando 
todos podem falar, escrever e 
produzir imagens, fi ca difícil 
ouvir, ler e escolher. Mergulha-
dos nesta nova realidade, como 
podemos nos manter equilibra-
dos, operantes e produtivos? 
Convenhamos, não é nada 
fácil, já que não acompanhar 
o que circula ao nosso redor 
pode resultar em isolamento 
na família, entre amigos e 
no ambiente de trabalho. E 
mais difícil: como separar o 
aproveitável do descartável 
nessa fl oresta de surpresas? 
E como nos manter pessoas e 
profi ssionais criativos, críticos 
e independentes – ou estudan-
tes concentrados nos estudos 
e na própria formação?

Este é o novo mundo em 
que vivemos, marcado pela 
instantaneidade, mudanças 
constantes, cobranças cres-
centes e falta de tempo para 
dar conta de todas as deman-
das. O grande risco é virarmos 
‘baratas tontas’, perdermos o 
rumo, indo de um lado para 
outro sem saber aonde quere-
mos chegar, como se fôssemos 
escravos das tecnologias que 
nos envolvem ou que carre-
gamos nas mãos. Apenas para 
ilustrar, foi a “distração” com 
um celular durante a entrega 
do Oscar 2017 que provou a 
troca de envelopes e a gafe 
do ano em Hollywood – com o 
anúncio equivocado do melhor 
fi lme.

Mais do que nunca, preci-
samos parar, fi car uma parte 
do dia em silêncio, reavaliar 
nossos passos e condutas e 
criar uma estratégia para nos-
sas vidas, tendo como norte a 
conquista da felicidade através 
do equilíbrio interior e a da 
vivência de uma vida positiva. 
Não podemos perder o rumo e 
desperdiçar tempo precioso. É 
vital defi nir um plano de vida de 

longo prazo que vai nos ajudar 
a alcançar um grande objetivo, 
planejando cada passo e as 
táticas que usaremos para 
concretizá-lo. Sejamos objeti-
vos: é impossível agir assim se 
não nos abstrairmos dos ruídos 
que a cada minuto nos atacam 
de todos os lados.

O pensamento estratégico é 
uma parte importante da vida. 
Vale para o estudante que bus-
ca uma sólida formação, para o 
jovem que está na fase de deci-
dir que profi ssão quer abraçar, 
para o executivo ou empresário 
que tem como principal missão 
fazer a empresa crescer, para o 
funcionário que busca se fi rmar 
na carreira, para os namorados 
que se preparam para formar 
uma família, para os pais e 
mães que se preocupam com 
a educação dos fi lhos e a ma-
nutenção da casa.

“Seremos gratos a nós mes-
mos no futuro se dedicarmos 
algum tempo agora para defi nir 
o curso da ação que quere-
mos seguir e onde desejamos 
estar nas décadas que temos 
à frente”, diz Ryuho Okawa, 
líder espiritual japonês, em 
“As Leis da Invencibilidade – 
Como desenvolver uma mente 
estratégica e gerencial”. Qual é 
o grande sonho que você quer 
realizar na vida? Desenhe a 
grande estratégia para torná-
lo realidade e defi na as táticas 
que irão ajudá-lo a consolidar 
seu plano, aconselha o autor.

Tenha claro que “nossa vida 
é uma cadeia formada pelos 
muitos ‘sins’ e ‘nãos’ que deve-
mos dizer ao longo do caminho. 
Cada pequena decisão liga-se a 
todas as outras pequenas de-
cisões, para criar nossa cadeia 
única de sucessos ou erros. 
Tomamos decisões todos os 
dias, para dizer sim ou não ou 
para ver as coisas de maneira 
positiva ou negativa. Nossa 
vida irá se encaminhar de 
acordo com nossa capacidade 
de tomar as decisões certas a 
respeito de cada problema que 
surgir à nossa frente” (de ‘As 
Leis da Invencibilidade’).

É importante saber o que 
acontece ao nosso redor e 
fazer bom uso de tudo o que 
a tecnologia da informação 
nos oferece. Mas, sem perder 
o foco. Esta é uma preocupa-
ção e uma tendência que ga-
nham força entre educadores 
preocupados com a falta de 
concentração dos estudantes 
e em muitas empresas, onde 
o acesso às mídias sociais já é 
controlado.  

Para nos manter no rumo 
certo, preservando o equilíbrio 
interior, é vital administrar 
bem o nosso tempo. O relógio 
da vida não anda para trás. 
Saibamos deixar de lado o 
supérfl uo. Fiquemos com o 
essencial.

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, um dos 
autores mais prestigiados no Japão 

(www.irhpress.com.br).

Como nos manter 
equilibrados sob 
o bombardeio de 

informações?
Kie Kume (*)

São Paulo, quinta-feira, 27 de abril de 2017
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COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES S.A.) está sem 
atividades operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu 
capital junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de 
novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:

a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.

b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.

c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.

d) Lucro (prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.

3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas: a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais, e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 7.

5. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2016 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.

6. PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL ACUMULADOS
A Companhia apresenta, em 31 de dezembro de 2016, saldos de prejuízo 
fi scal de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no montante de R$ 1.105 e 
base de cálculo negativa de Contribuição Social no montante de R$ 1.105, 
ambos após as quitações identifi cadas acima, montantes em valores 
aproximados, compensáveis com futuros lucros tributáveis, de acordo com 
a legislação pertinente.

7. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2016, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - VIMEC (antiga 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 130 117 (6.883) (6.636)        
Prejuízo do exercício - - (1.217) (1.217)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 130 117 (8.100) (7.853)        
Prejuízo do exercício - - (517) (517)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 130 117 (8.617) (8.370)        

 2016 2015    
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas (3.914) (3.061)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas (2) -
Receitas/despesas não operacionais, líquidas
 (vide nota explicativa 4) 4.541 2.190    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 625 (871)    
Imposto de renda e contribuição social (1.142) (346)    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (517) (1.217)    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ (5,17) (12,17)    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2016 2015    
CIRCULANTE
Disponível 12 17
Impostos a recuperar (vide nota explicativa 3) 1 58
Adiantamentos 174 50    
Total do circulante 187 125    

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais 386 378
Contas a receber 4.534 111    
Total do realizável a longo prazo 4.920 489    

PERMANENTE
Investimento 165 164
Imobilizado 29 31    
Total do permanente 194 195    

TOTAL DO ATIVO 5.301 809    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 2015     
CIRCULANTE
Impostos e retenções a pagar 795 2
Contas e serviços a pagar 25 24
Provisões - 54    
Total do circulante 820 80    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para contingências
 (vide nota explicativa 7) 12.851 8.577    
Total do exigível a longo prazo 12.851 8.577    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (vide nota explicativa 5) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/reservas de lucros (8.100) (6.878)
Lucro (Prejuízo) do exercício (517) (1.217)    
Total do patrimônio líquido (8.370) (7.848)    
TOTAL DO PASSIVO 5.301 809    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2016. São Paulo, 31 de março de 2017.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (Em milhares de reais)

 2016 2015    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício (517) (1.217)    
 (517) (1.217)    
Variação dos ativos operacionais
 fi nanceiros
Tributos a compensar 57 87
Outros créditos (124) 15    
 (67) 102    
Variação dos passivos operacionais
 fi nanceiros
Tributos 792 (6)
Outros passivos (52) 25    
 740 19    
Recursos provenientes das atividades
 operacionais 156 (1.096)    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do realizável a longo prazo (4.432) (197)
Diminuição do ativo imobilizado 1 1
Aumento do exigível a longo prazo 4.270 1.297    
Recursos das atividades de fi nanciamento (161) 1.101    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA (5) 5    
Caixa e equivalentes de caixa no início do
 exercício 17 12
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do
 exercício 12 17    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
 DE CAIXA (5) 5    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares

 Diretor - Caio Weil Villares

Valdenez Silva – Contador – CRC 1SP142819/O-6

EQUIPAMENTOS VILLARES S.A.) em 1996 e Villares Control - VIC (antiga 
ELETROCONTROLES VILLARES S.A.) em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido acrescido durante o exercício de 
2016 em R$ 4.274 e atingindo em 31 de dezembro de 2016 o montante 
de R$ 12.851. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 
provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 386 em 31 de 
dezembro de 2016, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF n° 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades da Sociedade, acompanhado do Balanço Patrimonial, 
do Demonstrativo do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. São Paulo, 26 de abril de 2017.

 Administração da Empresa Tadaaki Kurakake - Diretor Presidente Akinori Obuchi - Diretor Luiz Fujio Sato - Contador CRC 1SP137930/O-8

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial e 
participação em outras sociedades. 2. Políticas contábeis: As demons-
trações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31/12/2016 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil que compreendem: a legislação societária brasileira e os Pronuncia-
mentos, interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis. As demonstrações financeiras da Companhia foram 
elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção 
de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas opera-
ções, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de 
ajuste a valor presente, assim como da análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liqui-
dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de 
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissa periodica-
mente, em prazo não superior a um ano. A Companhia adotou todas as 
normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) que estavam em vigor em 31/12/2016. As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos 
como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 
3. Sumário das principais práticas contábeis: a) Apuração do resultado: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. As receitas de vendas estão sendo 
apresentadas brutas, ou seja, incluem os impostos incidentes sobre as 
mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras das recei-
tas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica de receitas ou despesas financeiras. b) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda fun-
cional da Companhia é o Real. Para a controlada localizada no exterior, a 
Administração concluiu que por possuírem independência administrativa, 
financeira e operacional, portanto sendo uma subsidiária, os seus ativos 
e passivos são convertidos para Reais pela taxa de câmbio das datas de 
fechamento dos balanços e os resultados apurados pelas taxas médias 
mensais dos períodos. Tal controlada é avaliada pelo método de equiva-
lência patrimonial, cujos resultados anuais são reconhecidos na proporção 
da participação da Companhia pelo método de equivalência patrimonial. 
As atualizações da conta de investimentos decorrente de variação cambial 
são registradas em conta de outros resultados abrangentes, no patrimônio 
líquido. c) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos e 
passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos 
para a moeda funcional (Real) usando-se a taxa de câmbio vigente na 
data dos respectivos balanços patrimoniais. Os ganhos e perdas resul-
tantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de 

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em milhares de reais - R$)
Ativo 2016 2015
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 118.853 248.089
  Contas a receber 8 6
  Contas a receber - partes relacionadas 748 17.147
  Estoques 4.488 135
  Impostos a recuperar 6.416 2.074
  Despesas antecipadas 57 68
  Outros ativos fi nanceiros 23.771 355
  Outros créditos 4.304 145
Total do ativo circulante 158.645 268.019
Não circulante
  Depósitos judiciais 587 571
  Imposto de renda e contribuição social diferido - 26.811
  Investimentos 14.335 14.367
  Imobilizado 1.312 1.152
  Intangível 60 74
Total do ativo não circulante 16.294 42.975

Total do ativo 174.939 310.994

Passivo 2016 2015
Circulante
  Fornecedores 335 2.139
  Empréstimos a pagar 13.335 177.608
  Outros passivos fi nanceiros - 42.438
  Impostos e contribuições a recolher 619 876
  Salários e encargos a pagar 738 647
  Juros sobre capital próprio 6.071 5.527
  Outras contas a pagar 401 598
Total do passivo circulante 21.499 229.833
Não circulante
 Imposto de renda e contribuição social diferido 11 -
  Provisão para demandas judiciais 23.640 21.084
Total do passivo não circulante 23.651 21.084
Patrimônio líquido
  Capital social 79.455 79.455
  Reservas de capital 23 23
  Reservas de lucros 30.061 23.130
  Outros resultados abrangentes 20.250 (42.531)
Total do patrimônio líquido 129.789 60.077
Total do passivo 174.939 310.994

Demonstrações do Resultado para os Exercícios fi ndos
em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Valores em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
 2016 2015
Receita operacional líquida 469.906 657.924
  Custo dos produtos vendidos (441.518) (578.607)
Lucro bruto 28.388 79.317
Receitas (despesas) operacionais:
  Despesas com vendas (426) (562)
  Despesas gerais e administrativas (13.171) (13.147)
  Despesas com pessoal (15.515) (13.825)
  Participação em sociedades controladas 257 (139)
  Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 9 (29)
Lucro antes do resultado fi nanceiro (458) 51.615
  Despesas fi nanceiras (77.566) (101.192)
  Receitas fi nanceiras 103.266 81.142
Lucro antes do IR e da contribuição social 25.242 31.565
Imposto de renda e contribuição social
  Corrente (12.161) (6.487)
  Diferido 5.942 (2.134)
 (6.219) (8.621)
Lucro líquido do exercício 19.023 22.944
Lucro por ação - em reais 0,239 0,289

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 
de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

 2016 2015
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 19.023 22.944
Depreciação e amortização 466 619
Equivalência patrimonial (257) 139
Provisões para contingências 2.556 3.461
Provisão para obsolescência nos estoques (120) 138
Hedge accounting 95.834 -
Imposto de renda e contribuição social corrente 12.161 6.487
Imposto de renda e contribuição social diferido (5.942) 2.134
 123.721 35.922
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras 289 (573)
Ajustes de capital de giro:
(Aumento) redução em ativos
Contas a receber (2) (6)
Contas a receber - partes relacionadas 16.399 (9.563)
Impostos a recuperar 2.074 (1)
Estoques (4.233) 319
Outros ativos fi nanceiros (23.416) -
Demais ativos (3.907) 361
Aumento (redução) em passivos
Fornecedores (1.804) 896
Impostos e contribuições a recolher (257) 334
Salários e encargos a pagar 91 92
Outros ativos fi nanceiros (42.438) -
Outros contas a pagar (197) 598
Caixa proveniente das atividades operacionais 66.320 28.379
Imposto de renda e contribuição social pago (18.577) (9.890)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 47.743 18.489
Atividades de investimento
Resultado de venda de imobilizado 6 27
Adições ao ativo imobilizado e intangível (619) (571)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (613) (544)
Atividade de fi nanciamento
Empréstimos a pagar (164.273) 128.648
Imposto de renda retido na fonte sobre
  juros sobre capital próprio (867) (790)
Dividendos pagos (11.226) (25.418)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de fi nanciamento (176.366) 102.440
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (129.236) 120.385
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 248.089 127.704
Saldo fi nal 118.853 248.089
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (129.236) 120.385

Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 2016 2015
Lucro do exercício 19.023 22.944
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras (289) 573
Efeito de imposto de renda - -
 18.734 23.517
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa 95.835 (60.492)
Efeito de imposto de renda (32.763) 20.747
Total dos resultados abrangentes 81.806 (16.228)

Demonstrações dos Resultados abrangentes fi ndo
em 31 de dezembro de 2016 e 2015

câmbio vigente na data da transação e os encerramentos dos exercícios 
são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. d) 
Investimentos financeiros: Os instrumentos financeiros somente são reco-
nhecidos a partir da data em que a Companhia se torna parte das dis-
posições contratuais dos instrumentos financeiros. Quando reconhecidos, 
são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
e) Caixas e equivalentes de caixa: Estão representadas por caixa, saldos 
positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo 
de 90 dias das datas dos balanços e com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são demonstradas ao 
custo acrescido dos rendimentos apurados até a data do balanço, não 
excedendo o valor de realização. f) Contas a receber de clientes: Estão 
apresentadas a valores de realização, sendo que as contas a receber de 
clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de 
câmbio vigentes na data das demonstrações financeiras. Foi constituída 
provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os 
créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. g) Estoques: Estão 
demonstrados ao custo médio de aquisição, que não excede o valor de 
realização. As provisões para estoques são constituídas quando conside-
radas necessárias pela Administração e são periodicamente revisadas e 
avaliadas quanto à sua suficiência. h) Investimentos: O investimento em 
controlada (na qual a Companhia possui influência significativa) é avaliado 
pelo método de equivalência patrimonial. i) Imobilizado: O ativo imobilizado 
é registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método 
linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimada dos bens. 
j) Outros ativos e passivos: Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando se estima que sua realização ou liquidação ocorrerá 
nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não cir-
culantes. k) Tributação: As receitas de vendas e serviços estão sujeitas 
aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Impostos e contribuições   Alíquotas
PIS   1,65%
Cofins   7,60%
ISS   5,00%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas e serviços 
na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não cumulativi-
dade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos pro-
dutos vendidos na demonstração do resultado. l) Imposto de renda e con-
tribuição social corrente e diferidos: A tributação sobre o lucro compreende 
o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é compu-
tado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional 
de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12 meses, 
enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto, as 
inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, para apuração 
do lucro tributável corrente geram créditos tributários diferidos. As anteci-
pações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo 
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. 
m) Estimativas contábeis: São utilizadas para a mensuração e reconhe-

cimento de certos ativos e passivos das demonstrações financeiras da 
Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a 
eventos futuros, e outros fatores objetivos e subjetivos. n) Demonstração 
do fluxo de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas 
e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. 
o) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A Com-
panhia utiliza instrumentos financeiros, como contratos a termo de moeda 
(NDF) e trava de câmbio de adiantamentos sobre contratos de câmbio. 
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de 
derivativos durante o exercício são lançados diretamente na demonstração 
de resultado, com exceção da parcela eficaz dos hedges de fluxo de caixa, 
que é reconhecida diretamente no patrimônio liquido em outros resultados 
abrangentes, e, posteriormente reclassificada para o resultado quando o 
item de hedge afetar o resultado. 4) Capital Social: O capital social é repre-
sentado por 79.454.740 ações ordinárias nominativas, assim distribuídas: 
 Quantidade de ações R$ %
Marubeni Corporation - Japão 79.439.429 79.440 99,98
Tadaaki Kurakake 15.311 15 0,02
 79.454.740 79.455 100,00
5. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros 
para riscos operacionais e outros para resguardar seus ativos. O valor dos 
seguros contratados em 31/12/2016 é considerado suficiente, segundo 
a opinião de assessores especialistas em seguros, para cobrir eventu-
ais perdas. 6. Parecer dos Auditores Independentes: A companhia é 
auditada pela Ernst & Young Auditores Independentes, e o Parecer dos 
Auditores encontra-se à disposição dos acionistas e demais interessados 
na Sede da Companhia.

(Valores em milhares de reais - R$) Reservas de capital Reserva lucros
  Correção      Outros
 Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
 social do capital fi scais Legal Reservas de lucros acumulados abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 79.455 1 22 5.895 607 25.420 - (3.359) 108.041
Distribuição de dividendos - - - - - (25.419) - - (25.419)
Estorno de provisão para perda sobre hedge
  de fl uxo de caixa e IRPJ e CSLL diferido - - - - - - - 4.237 4.237
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (60.492) (60.492)
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão
  para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - 20.747 20.747
Diferenças cambiais sobre conversão de
  operações estrangeiras - - - - - - - 573 573
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (6.317) - (6.317)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 22.944 - 22.944
Reserva legal - - - 831 - - (831) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 15.796 (15.796) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 79.455 1 22 6.726 607 15.797 - (42.531) 60.077
Distribuição de dividendos - - - - - (5.157) - - (5.157)
Reversão de provisão para perda sobre hedge
  de fl uxo de caixa e IRPJ e CSLL diferido - - - - - - - 66.911 66.911
Provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - 28.923 28.923
Reversão de IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a
  provisão para perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (22.929) (22.929)
IRPJ e CSLL diferido ativo sobre a provisão para
  perda sobre hedge de fl uxo de caixa - - - - - - - (9.834) (9.834)
Diferenças cambiais sobre conversão
  de operações estrangeiras - - - - - - - (289) (289)
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (6.936) - (6.936)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 19.023 - 19.023
Reserva legal - - - 604 - - (604) - -
Reserva para retenção de lucros - - - - - 11.483 (11.483) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 79.455 1 22 7.330 607 22.123 - 20.251 129.789

A arrecadação de tributos 
caiu em março, de acordo com 
dados divulgados ontem (26) 
pela Receita Federal. No mês 
passado, a arrecadação federal 
chegou a R$ 98,994 bilhões, 
com queda real (descontada a 
infl ação) de 1,16%, em relação 
ao mesmo mês de 2016. A queda 
no mês veio das receitas admi-
nistradas pelo Fisco (impostos 
e contribuições), com retração 
de 1,54%. No caso das receitas 
não administradas pela Receita 
Federal, que incluem os royal-
ties do petróleo, houve aumen-
to de 27,75%, com volume de R$ 
1,659 bilhão, em março.

De janeiro a março, a arre-
cadação chegou a R$ 328,744 
bilhões, com crescimento de 
0,08% no total. As receitas ad-
ministradas pela Receita caíram 
0,81% e as não administradas 
aumentaram em 47,75%. O 
pequeno aumento na arreca-
dação no primeiro trimestre foi 
infl uenciada pelo acréscimo de 
R$ 4,5 bilhões de recolhimento 
do IRPJ e da CSLL, equivalente 
a um crescimento real (acima 

Arrecadação federal 
caiu 1,16% em março

da infl ação) de 15,43%. 
O chefe do Centro de Estudos 

Tributários da Receita, Clau-
demir Malaquias, disse que a 
expectativa de arrecadação 
para este ano foi reduzida em 
R$ 41,390 bilhões para R$ 
41,308 trilhão. A redução da 
arrecadação de receitas admi-
nistradas pela Receita foi feita 
no último Relatório Bimestral 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas, divulgado em março. 
Com isso, a receita vai crescer 
4,49%, praticamente o mesmo 
percentual projetado para a 
inflação. Assim, não haverá 
crescimento real da arrecada-
ção, este ano (ABr).
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