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Novênio Pavan Participações S.A.
CNPJ/MF nº 03.483.357/0001-66

Relatório da Administração

Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015- (em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Senhores Acionistas:
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015. A Companhia e suas controladas apresentam abaixo a 
base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro antes dos efeitos financeiros, Imposto de Renda, Contribuição Social, depreciação e amortização):

                                                      Controladora                                     Consolidado
          2016          2015           2016           2015
(Prejuízo) Lucro antes da provisão de IR e CS (2.346.303) (2.490.406) (5.656.994) (4.109.270)
(-) Receitas financeiras (704.844) (1.164.489) (3.698.077) (3.441.666)
(+) Despesas financeiras 797 227 1.535.737 1.670.287
(+) Depreciação e amortização                 -                 -   6.334.489 6.512.651
 (3.050.350) (3.654.668)  (1.484.845)    632.002

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
         Reservas de lucros        
   Ajuste de      
  Capital avaliação Reserva Reserva de Prejuízos  Participação de
 Notas          social patrimonial        legal lucros a realizar acumulados             Total não controladores             Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014   107.500.000  56.013.950 1.133.865  14.399.451 -  179.047.266  61.164.186  240.211.452
Distribuição de dividendos deliberada pela Assembleia Geral Ordinária  - - -  (8.363.498) -  (8.363.498)  (494.897)  (8.858.395)
Aumento de capital   6.500.000 -  (700.000)  (5.800.000) - - -  -
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas  -  (719.548) -  719.548 - - -  -
Prejuízo do exercício                     -                   -               -                           -     (2.627.995)    (2.627.995)               (1.248.577)     (3.876.572)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  114.000.000  55.294.402  433.867  955.501  (2.627.995)  168.055.775  59.420.712  227.476.486
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado 14 - -  (433.867)  (955.501)  1.389.368 - -  -
Participação de não controladores  - - - - - -  (35.978)  (35.978)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas 14 -  (637.432) - -  637.432 - -  -
Prejuízo do exercício 14                    -                   -               -                           -     (2.530.852)     (2.530.852)               (1.158.820)    (3.689.672)
Saldos em 31 de dezembro de 2016  114.000.000  54.656.970               -                           -     (3.132.050)  165.524.920               58.225.914  223.750.835

                          Controladora                            Consolidado
Ativo  Notas             2016             2015             2016             2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa   155.619  3.346  702.232  334.338
Títulos e valores mobiliários 3  789.968  850.430  2.693.721  10.424.581
Contas a receber 4 - -  37.914.007  33.034.605
Estoques 5 - -  12.204.320  10.522.549
Impostos a recuperar 6 -  3.959  4.318.933  3.869.366
Dividendos a receber 8  96.608 - -  -
Outros ativos circulantes -     1.982.419     7.670.737     4.935.941     9.215.288
Total do ativo circulante   3.024.614  8.528.472  62.769.154  67.400.727
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar 6 - -  212.669  36.655
Reinvestimento (ADENE) 7 - -  3.415.534  3.013.230
Dividendos antecipados   7.120.789 -  7.743.545  -
Depósitos judiciais 12  72.813  72.813  1.452.973  1.216.870
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos 11 - -  2.849.180  834.430
Demais contas a receber -     3.964.838     5.489.032      4.266.031     5.594.224
  11.158.440  5.561.845  19.939.932  10.695.409
Investimentos 8  153.896.497  156.962.993  15.417  15.417
Imobilizado 9 - -  229.183.344  233.871.631
Intangível -                    -                     -           39.069           82.703
Total do ativo não circulante   165.054.937  162.524.838  249.177.762  244.665.160
Total do ativo   168.079.551  171.053.310  311.946.916  312.065.887

                         Controladora                          Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  Notas             2016             2015             2016              2015
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 10 - -  4.157.856  4.375.768
Fornecedores  - -  19.212.700  8.986.486
Obrigações trabalhistas e tributárias   21.718  45.496  8.347.467  9.798.817
Contas a pagar com partes relacionadas   1.638.906  4.099 - -
Demais contas a pagar  - -  157.202  415.009
Imposto de renda e CS a recolher 11  120.407  314.348  120.407  314.348
Dividendos a pagar 13                   -                    -          32.449                    -
Total do passivo circulante   1.781.031  363.943  32.028.081  23.890.427
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 10 - -  13.238.465  15.735.569
Imposto de renda e CS diferidos 11  773.600  2.633.592  39.746.508  42.060.571
Reinvestimento (ADENE) 7 - -  1.701.026  1.701.026
Provisão para contingências 12                   -                    -     1.482.000      1.201.808
Total do passivo não circulante   773.600  2.633.592  56.168.000  60.698.974
Patrimônio líquido
Capital social 13  114.000.000  114.000.000  114.000.000  114.000.000
Ajuste de avaliação patrimonial -  54.656.970  55.294.402  54.656.970  55.294.402
Reservas de lucros - -  1.389.368 -  1.389.368
Prejuízos acumulados 13   (3.132.050)    (2.627.995)    (3.132.050)    (2.627.995)
  165.524.920  168.055.775  165.524.920  168.055.775
Participação de acionistas não controladores                    -                    -   58.225.914   59.420.712
Total do patrimônio líquido   165.524.920  168.055.775  223.750.835  227.476.486
Total do passivo e patrimônio líquido   168.079.551  171.053.310  311.946.916  312.065.887

Demonstrações dos resultados Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
                       Controladora                          Consolidado
 Notas           2016           2015              2016               2015
Receita operacional líquida 15 - -  211.462.648  257.275.758
Custo dos serviços prestados e
 mercadorias vendidas 16                 -                  - (207.970.760) (252.664.918)
Lucro bruto  - -  3.491.888  4.610.841
Receitas/(despesas) operacionais
Administrativas e gerais 17.1  (90.968)  (104.262)  (9.089.648)  (9.965.088)
Comerciais 17.2 - -  (3.839.754)  (3.242.698)
Outras receitas operacionais 17.4                 -                  -      1.618.180       2.716.298
       (90.968)    (104.262)   (11.311.222)    (10.491.488)
Resultado operacional       (90.968)    (104.262)     (7.819.334)     (5.880.648)
Resultado financeiro
Despesas financeiras 17.3  (797)  (227)  (1.535.737)  (1.670.287)
Receitas financeiras 17.3      704.844  1.164.489      3.698.077      3.441.666
       704.047  1.164.262      2.162.340       1.771.379
Resultado operacional antes das
 participações societárias   613.079  1.060.000  (5.656.994)  (4.109.269)
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 8 (2.959.382) (3.550.406)                     -                      -
  (2.959.382)  (3.550.406)                     -                     -
Resultado antes da provisão para o IR e CS   (2.346.303)  (2.490.406)  (5.656.994)  (4.109.269)
Imposto de renda e contribuição social - Corrente   (2.044.541)  (1.997.581)  (2.361.492)  (1.997.581)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido 11  1.859.992  1.859.992       4.328.814       2.230.279
Prejuízo do exercício   (2.530.852)  (2.627.995)  (3.689.672)  (3.876.572)
Atribuível aos:
Acionistas controladores  - -  (2.530.852)  (2.627.995)
Acionistas não controladores  - -     (1.158.820)     (1.248.577)
  - -     (3.689.672)     (3.876.572)
Ações em circulação no exercício 18   1.121.113  1.121.113
Lucro líquido básico e diluído por ação 18          (2,26)          (2,34)

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em Reais)

                         Controladora                       Consolidado
           2016            2015           2016           2015
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício  (2.530.852)  (2.627.995)  (3.689.672)  (3.876.572)
Outros resultados abrangentes
Ajuste de avaliação patrimonial em controladas     (637.432)     (719.548)     (637.432)    (719.548)
Total do resultado abrangente do exercício  (3.168.284) (3.347.543)  (4.327.104) (4.596.120)
Total do resultado abrangente
  do exercício atribuível a:
Acionistas da Companhia  (3.168.284)  (3.347.543)  (3.168.284)  (3.347.543)
Não controladores - -  (1.158.820)  (1.248.577)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
                    Controladora                     Consolidado
Das atividades operacionais          2016          2015           2016            2015
Resultado antes do IR e CS  (2.346.303)  (2.490.406)  (5.656.994)  (4.109.269)
Ajustes para conciliar o lucro líquido antes dos
 impostos ao caixa líquido proveniente das
 (utilizado nas) atividades operacionais:
Depreciações e amortizações - -  6.334.489  6.512.651
Participação de não controladores - -  (35.977)  -
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa - -  (539.975)  376.904
Valor residual do ativo imobilizado alienado - -  121.891  873.375
Encargos financeiros sobre financiamentos - -  1.224.965  1.314.773
Provisão para contingências - -  280.192  164.289
Resultado de equivalência patrimonial  2.959.382  3.550.406 -  -
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber - -  (4.339.427)  16.130.142
Estoques - -  (1.681.771)  575.547
Impostos a recuperar  3.959  19.797  (625.581)  (1.213.838)
Demais contas a receber  7.212.512  6.137.594  5.205.236  4.814.887
Depósitos judiciais - -  (236.103)  (65.568)
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores - -  10.226.214  (7.336.274)
Obrigações trabalhistas e tributárias  (217.719)  142.860  (1.451.350)  (4.556.686)
Demais contas a pagar  1.634.804             (57)    (257.807)       639.864
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações  9.246.635  7.360.194  8.568.002  14.120.797
Imposto de renda e contribuição social pagos (2.044.541) (1.997.582)  (2.555.432)   (2.427.439)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades operacionais  7.202.094  5.362.612  6.012.570  11.693.358
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado e intangível                 -                 - (1.724.459)   (2.965.440)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de investimentos - -  (1.724.459)  (2.965.440)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Com terceiros
Captação de empréstimos e financiamentos - -  935.791  4.897.460
Amortização de empréstimos e financiamentos - - (4.875.772)  (8.853.618)
Dividendos recebidos       10.506  3.101.978                 -                   -
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
 de financiamentos com terceiros        10.506  3.101.978  (3.939.981)  (3.956.158)
Com acionistas
Dividendos antecipados  (7.120.789) -  (7.743.545)  -
Distribuições de lucros pagos                 -  (8.363.498)        32.449  (9.550.189)
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades
 de financiamentos com acionistas (7.120.789) (8.363.498)   (7.711.096)   (9.550.189)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
 atividades de financiamentos (7.110.283) (5.261.520) (11.651.077) (13.506.347)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes
 de caixa e títulos e valores mobiliários  91.811  101.092  (7.362.966)  (4.778.429)
Caixa e equivalentes de caixa e títulos
  e valores mobiliários
No início do exercício  853.776  752.684  10.758.919  15.537.348
No final do exercício  945.587  853.776  3.395.953  10.758.919

1. Contexto operacional - A Novênio Pavan Participações S/A (“Controladora” ou “Novênio”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado que tem como objetivo principal a participação em empresas de qualquer ramo empresarial. A 
Controladora está sediada à Rua Cadiriri nº 1.213, na cidade de São Paulo – SP e seus resultados provém basicamente 
da aplicação dos investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os objetos sociais dos investimen-
tos em sociedades controladas estão divididos conforme segue: • Ferrolene S/A Indústria e Comércio de Metais 
(“Ferrolene”): a Ferrolene é um sociedade anônima de capital fechado que tem como objetivo a atividade industrial de 
desbobinamento, corte, dobra e união de blanks de aço por processo à laser; o comércio de metais em geral; e a presta-
ção de serviços de manuseio, arrumação e transbordo; • Transnovag Transportes S/A (“Transnovag”): a Transnovag é 
um sociedade anônima de capital fechado que tem como objetivo a prestação de serviços de transportes rodoviários de 
bens para terceiros, inclusive na forma de subcontratação, a atividade de armazém geral e a prestação de serviços de 
transbordo, pesagem, manuseio e arrumação de cargas em geral. Todas as Companhias controladas estão sediadas na 
cidade de São Paulo – SP, conjuntamente conhecidas como (“Grupo Ferrolene”). 1.1. Aprovação das demonstrações 
contábeis - As demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria em 20 de abril de 2017. 2. Políticas contábeis 
e bases de apresentação - As demonstrações contábeis individuais e consolidadas, identificadas como Controladora e 
Consolidado, respectivamente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis foram baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para 
determinação da provisão para devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de 
outras provisões, inclusive para contingências. 2.1. Base de consolidação - As demonstrações contábeis consolidadas 
são compostas pelas demonstrações contábeis da Companhia e suas controladas, todas companhias nacionais. Em 31 
de dezembro de 2016 e 2015, a participação da Companhia em cada uma era a seguinte:
 Percentual de participação
Investimentos     2016       2015
Ferrolene 72,23% 72,23%
Transnovag 74,86% 74,86%
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a Companhia 
obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. As demonstrações 
contábeis das controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que o da controladora, utilizando políti-
cas contábeis consistentes. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos 
de transações intragrupo, são eliminados por completo. É prática da Companhia que os investimentos em controladas 
possuam relatório de auditoria sobre as suas demonstrações contábeis. O resultado dos trabalhos demonstra uma con-
clusão do auditor em 2016 sem modificação para a Ferrolene e Transnovag. O resultado do exercício é atribuído aos 
acionistas da controladora e à participação dos não controladores. Transações de capital - As mudanças na relação de 
propriedade da Companhia (entre os acionistas) em controlada direta ou relativa (indireta) que não implique a perda do 
controle são contabilizadas dentro do patrimônio líquido, sem transitar pelo resultado na rubrica de transações de capital. 
Este saldo pode ser utilizado para posterior aumento de capital ou compensação de prejuízos acumulados. 2.2. Apura-
ção do resultado - O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência dos exercícios. A receita de venda de mercadorias e de prestação de serviços são reconhecidas 
quando seus valores puderem ser mensurados de forma confiável e todos os riscos e benefícios são transferidos para o 
comprador ou tomador do serviço. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, saldos positivos em conta movi-
mento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 2.4. 
Títulos e valores mobiliários - Os certificados de depósitos bancários (CDB) e operações compromissadas estão 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos, os quais são reconhecidos no resultado do exercício, e ajustados a valor de mercado. 2.5. Contas 
a receber de clientes - São apresentadas aos valores presentes e de realização. É constituída provisão em montante 
considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa. 2.6. Estoques - 
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos à trans-
portes, armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos acabados, o estoque inclui os gastos gerais de 
fabricação com base na capacidade normal de produção. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou 
valor líquido realizável, dos dois o menor. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. As 
provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela 
administração. 2.7. Investimentos - Os investimentos em controladas são avaliados pelo método da equivalência patri-
monial, eliminando-se os lucros não realizados. Os demais investimentos em outras empresas, as quais não são coliga-
das ou controladas, estão avaliados pelo método de custo. 2.8. Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação 
ou construção. Na data de transição para as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS), as controladas Ferrolene e Transnovag fizeram o uso do dispositivo previsto no CPC 37 
(R1) e seguindo o Pronunciamento de Interpretação Técnica ICPC nº 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao 
Ativo Imobilizado e a Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPC 27, 28, 37(R1) e 43, avaliaram 
suas máquinas, equipamentos, edificações e terras para atribuir um novo custo (deemed cost), bem como foi realizada a 
revisão da vida útil remanescente dos bens. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear às taxas menciona-
das na nota explicativa nº 9 e leva em consideração o tempo de vida útil remanescente estimado no laudo de avaliação 
patrimonial que determinou os novos valores atribuídos aos ativos. Efeitos decorrentes de eventuais alterações nessas 
estimativas, quando relevantes, são tratados como mudança de estimativas contábeis. s gastos com manutenção e repa-
ros, que não aumentam significativamente a vida útil dos bens, são contabilizados como despesa quando incorridos. 2.9. 
Intangível - Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisi-
ção e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e das perdas de seu valor recuperável, quando aplicável. 
2.10. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”) - A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais 
ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são 
identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.11. Empréstimos e financiamentos - Os empréstimos tomados são reco-
nhecidos inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os 
empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (“pro rata temporis”). 2.12. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro - Ativos e passi-
vos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a 
pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são 
aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que a Companhia opera e 
gera receita tributável. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de 
ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tribu-
tárias temporárias, exceto  sobre as diferenças temporárias em que o período da reversão das diferenças temporárias 
pode ser controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro próximo. 2.13. Ativos e 
passivos contingentes - As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obriga-
ções legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota 
explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montan-
tes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possí-
veis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e, tampouco, divulgados; (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação 
sobre as probabilidades de êxito nos processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade dos tributos. 
2.14. Instrumentos financeiros – Reconhecimento inicial e mensuração subsequente - Reconhecimento inicial e 
mensuração - Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, emprés-
timos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda, conforme a situ-
ação. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, 
quando ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente 
ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Mensuração subsequente - A mensuração 
subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: • Ativos financeiros a 
valor justo por meio do resultado – são avaliados por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para nego-
ciação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Os correspondentes 
ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do resultado; • Empréstimos e recebíveis - são ativos financeiros não 
derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, 
esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros 
efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração 
qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é 
incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas como despesa financeira no resultado. A Companhia não possui ativos e passivos financeiros nas seguin-
tes condições “mantidos até o vencimento” e “disponíveis para venda”. Classificação e mensuração dos passivos fi-
nanceiros - São classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e financia-
mentos, ou como derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. A Companhia determina a 
classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os passivos financeiros da 
Companhia incluem contas a pagar a fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras contas a pagar e foram todos 
classificados como empréstimos e financiamentos. 2.15. Lucro básico e diluído por ação - O resultado por ação básico 
e diluído é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da Companhia e a média ponderada das 
ações em circulação no respectivo período, considerando ajustes de desdobramento ocorridos no período. A Companhia 
não possui operações que influenciam no cálculo do lucro diluído, portanto o lucro diluído por ação é igual ao valor do 
lucro básico por ação. 
3. Títulos e valores mobiliários              Controladora                   Consolidado
      2016      2015         2016         2015
Certificados de Depósitos
 Bancários (CDBs) 789.968 500.167 2.505.010 9.656.833
Fundos de investimentos - - 188.711 417.485
Operações compromissadas             - 350.263               -     350.263
 789.968 850.430 2.693.721 10.424.581
As aplicações financeiras representam valores investidos em títulos privados emitidos por instituições financeiras de 
primeira linha, com rentabilidade média equivalente a 99,5% do CETIP DI “CDI”. 4. Contas a receber
                             Consolidado
            2016            2015
Clientes nacionais 31.754.388 28.295.282
Industrialização a faturar 6.766.749 5.886.430
Provisão Estimada de Créditos  de Liquidação Duvidosa     (607.130)  (1.147.107)
 37.914.007 33.034.605
Refere-se substancialmente a duplicatas a receber oriundas da prestação de serviços pelas suas controladas na ativida-
de de industrialização de materiais de terceiros, principalmente para chapas de aço, de transportes rodoviários de bens 
e serviços de logística e de produção, comercialização e locação de estrados. Os principais clientes estão concentrados 
na indústria automobilística e outras indústrias renomadas nacionais. A abertura dos saldos de clientes pelos seus 
vencimentos estão demonstradas a seguir:
                               Consolidado
Contas a receber           2016            2015
A vencer 25.175.191 16.899.579
Vencidos:
De 1 a 30 dias 2.399.418 4.618.198
De 31 a 60 dias 772.732 1.151.302
De 61 a 90 dias 305.729 680.429
De 91 a 180 dias 761.305 1.367.244
De 181 a 365 dias 911.230 1.609.276
Acima de 365 dias   1.428.783   1.969.254
 31.754.388 28.295.282
A provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa foi calculada com base na análise individual de riscos dos 
créditos, que contempla histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual 
pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, e é considerada suficiente para 
cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. Segue demonstrada abaixo a movimentação da provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa no exercício de 2016 e 2015:
           2016            2015
Saldo inicial (1.147.107) (744.998)
Adições / Reversões (607.130) (1.147.107)
Baixas por recebimento dos títulos 1.147.107 744.998
Saldo final (607.130) (1.147.107)

5. Estoques                              Consolidado
           2016           2015
Matéria prima 12.151.064 10.457.527
Almoxarifado        53.256        65.022
 12.204.320 10.522.549
6. Impostos a recuperar                               Consolidado
           2016           2015
ICMS a recuperar sobre aquisição
 do ativo imobilizado 300.669 167.678
ICMS a recuperar 223.469 171.670
IRPJ a recuperar 2.458.277 1.829.610
CSLL a recuperar 1.475.677 1.171.482
IPI a recuperar 73.510 1.810
Outros                  -      563.771
   4.531.602   3.906.021
Parcela circulante 4.318.933 3.869.366
Parcela não circulante 212.669 36.655

7. Reinvestimento - ADENE - A Administração da controlada Ferrolene, baseada no artigo 115 da Instrução Normativa 
SRF nº 267, efetua a destinação de 30% sobre o lucro da exploração em área incentivada com o objetivo de desenvolvi-
mento regional. Em 31 de dezembro de 2016, o montante de R$3.415.534 (R$3.013.230 em 31 de dezembro de 2015) 
está depositado no Banco do Nordeste do Brasil S/A, acrescido de atualização monetária. Estes recursos poderão ser 
utilizados, conforme previsto na legislação, para reinvestimento na aquisição e/ou modernização de suas instalações na 
região incentivada. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o montante de R$1.701.026 refere-se à parte da obrigação com 
Imposto de Renda apurado e depositado na instituição financeira mencionada, com o fim de reinvestimento.
8. Investimentos                           Controladora         Consolidado
             2016             2015    2016     2015
Investimentos em sociedades controladas 153.896.497 156.962.993 - -
Outros investimentos:
Eletrobrás S/A - -  15.389  15.389
Banco Bradesco S/A                    -                  -        28         28
 153.896.497 156.962.993 15.417 15.417

a) Investimentos em sociedades controladas:
                Informações das controladas               Equivalência Patrimonial                 Investimento                 
 Patrimônio Resultado do % -    
Controladora         líquido        exercício Participação           2016           2015   31/12/2016   31/12/2015
Ferrolene 185.955.608 (4.690.020) 72,23 (3.387.427) (1.152.163) 134.308.835 137.696.262
Transnovag 26.166.803 571.818 74,86      428.046 (2.398.243)   19.587.662   19.266.731
Total dos investimentos nas controladas    (2.959.382) (3.550.406) 153.896.497 156.962.993
b) Movimentação dos investimentos em controladas:
Controladas Diretas Investimentos Equivalência Dividendos Dividendos Investimentos
                 2015    patrimonial    recebidos    propostos                 2016
Ferrolene  137.696.262  (3.387.427) - -  134.308.835
Transnovag       19.266.731          428.046         (10.506)         (96.609)       19.587.662
     156.962.993      (2.959.381)        (10.506)        (96.609)     153.896.497
Controladas Diretas Investimentos Equivalência Dividendos Dividendos Investimentos
                 2013      patrimonial      recebidos   propostos                 2014
Ferrolene  138.038.119   5.894.336   (2.108.128)  (1.743.934)  140.080.393
Transnovag       21.605.914           257.632         (72.495)        (63.077)       21.727.974
      159.644.033        6.151.968    (2.180.623)   (1.807.011)     161.808.367

c) Outras informações das financeiras individuais das controladas:
                                               Ferrolene                                   Transnovag
Controladora             2016             2015             2016            2015
Total do ativo 262.704.600  258.968.868   36.801.547  38.958.759
Total do patrimônio líquido 185.955.608 190.645.628 26.166.804 25.738.077
Receita  operacional líquida 183.474.940 226.046.677 35.337.674 39.798.195
(Prejuízo)/lucro líquido (4.690.020) (1.595.213) 571.818 (3.203.770)

d) Composição dos dividendos a receber: 

            Controladora

    2016  2015

Transnovag  96.608         -

 96.608         -

9. Imobilizado - A composição consolidada do imobilizado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é a seguinte:
                                                        2015                                                                                                  2016                                      
 % - Taxa anual de  Depreciação   Depreciação
           depreciação          Custo    acumulada     Líquido         Custo     acumulada         Líquido
Terrenos  89.313.774 - 89.313.774 89.313.774 - 89.313.774
Edificações 2,5% 19.590.805 (4.235.633) 15.355.172 19.590.805 (4.895.897) 14.694.907
Instalações  4,3% a 10% 11.134.131 (8.243.719) 2.890.412 11.268.827 (8.697.023) 2.571.804
Máquinas e acessórios 4,3% a 10% 143.976.019 (44.320.478) 99.655.541 146.093.922 (47.359.034) 98.734.886
Instrumentos e ferramentas 10% 288.760 (261.893) 26.867 288.760 (274.691) 14.069
Computadores e periféricos 20% 1.149.730 (1.070.206) 79.524 1.569.259 (1.142.665) 426.595
Equipamentos de informática 10% 9.443 (9.443) - 9.443 (9.443) -
Móveis e utensílios 10% 406.217 (247.617) 158.600 414.957 (273.902) 141.056
Veículos e acessórios 15% a 12,5% 42.646.582 (21.423.929) 21.222.653 41.884.461 (22.323.014) 19.561.447
Imobilizado em formação      5.261.086          (91.999)     5.169.087     3.908.805        (183.998)     3.724.807
Total do imobilizado  313.776.547   (79.904.917) 233.871.631 314.343.011   (85.159.667) 229.183.344
A seguir são apresentadas as movimentações ocorridas no exercícios de 2016 e 2015:
                                                                                                                                  Consolidado                                                                                                                     
      Baixas / 
Custo do imobilizado             2014     Adições       Baixas             2015     Adições Transferências              2016
Terrenos 89.313.774 - - 89.313.774 - - 89.313.774
Edificações 19.590.803 - - 19.590.803 - - 19.590.803
Instalações 10.982.131 - 152.000 11.134.131 134.696 - 11.268.827
Máquinas e acessórios 142.632.530 1.338.683 4.807 143.976.019 110.027 2.007.875 146.093.922
Instrumentos e ferramentas 288.760 - - 288.760 - - 288.760
Computadores e periféricos 1.095.615 54.115 - 1.149.730 419.530 - 1.569.259
Equipamentos de comunicação 9.443 - - 9.443 - - 9.443
Móveis e utensílios 406.217 - - 406.217 8.740 - 414.957
Veículos e acessórios 47.646.792 - (5.000.209) 42.646.583 - (762.122) 41.884.461
Imobilizado em andamento     3.817.893   1.600.000    (156.807)     5.261.086   1.207.719        (2.560.000)     3.908.805
Total 315.783.958   2.992.798 (5.000.209) 313.776.547   1.880.712        (1.314.247) 314.343.011
                                                                                                                                     Consolidado                                                                                                                      
       Baixas/
Depreciação acumulada               2014    Adições           Baixas              2015      Adições Transferências.             2016
Edificações (3.583.874) (651.759) - (4.235.633) (660.266) - (4.895.897)
Instalações (7.749.170) (494.549) - (8.243.719) (453.304) - (8.697.023)
Máquinas e acessórios (40.832.447) (3.488.031) - (44.320.478) (3.434.431) 395.873 (47.359.034)
Instrumentos e ferramentas (243.886) (18.007) - (261.893) (12.799) - (274.691)
Computadores e periféricos (1.024.151) (46.055) - (1.070.206) (72.458) - (1.142.665)
Equipamentos de comunicação (9.443) - - (9.443) - - (9.443)
Móveis e utensílios (220.112) (27.505) - (247.617) (26.285) - (273.902)
Veículos e acessórios (23.895.524) (1.655.240) 4.126.834 (21.423.930) (1.558.170) 659.087 (22.323.014)
Imobilizado em formação                    -       (91.999)                 -         (91.999) (183.998)                        -        (183.998)
Total  (77.558.605) (6.473.145)  4.126.834  (79.904.917) (6.401.711)         1.054.960   (85.159.667)

A conta de imobilizado em formação refere-se substancialmente à compra de bens a serem utilizados na construção de 
uma unidade operacional que deverá entrar em operação no exercício de 2017, a fim de ampliar a capacidade produtiva 
da controlada Ferrolene. 
10. Empréstimos e financiamentos
 % - Juros e taxas 
       médias anuais           2016           2015
Diversos bancos  2,5% a 10% e TJLP
 - FINAME  + 1,3% a 3,9% 17.396.321 20.111.337
Passivo circulante  4.157.856 4.375.768
Passivo não circulante  13.238.465 15.735.569
Endividamento financeiro por ano de vencimento
           2016           2015
2017 - 3.901.543
2018 3.743.963 3.543.963
2019 3.517.999 3.317.999
2020 2.650.478 4.972.064
Após 2021   3.326.025                  -
 13.238.465 15.735.569
Os financiamentos estão garantidos por notas promissórias e penhor de bens. 11. Imposto de Renda e Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido - A Companhia e suas controladas utilizam a sistemática do lucro real, calculam e registram 
seus impostos com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. Os impos-
tos diferidos registrados, são oriundos exclusivamente do ajuste de avaliação patrimonial. Reconciliação das despesas 
com imposto de renda e contribuição social:
                         Controladora                  Consolidado
             2016          2015          2015          2015
(Prejuízo)/lucro antes do IRPJ e da CSLL (2.346.303) (2.490.406) (5.656.994) (4.109.269)
IR e CS à taxa nominal - 34% - - - -
Demonstrativo da origem da despesa de IR efetiva
Resultado de equivalência patrimonial (2.959.382) (3.550.406) - -
Outros ajustes 8.485.452 9.020.969 - -
IR e CS corrente e diferido (184.549) (137.589) 1.967.322 232.698
Alíquota efetiva Despesa de IR e CS corrente (2.044.541) (1.997.581) (2.361.492) (1.997.581)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - A Companhia e suas controladas possui diferenças temporárias 
existentes entre a contabilidade e a apuração do resultado com base na legislação tributária vigente em 31 de dezembro 
de 2016 e 2015 que possuem base de recuperação futura atrelada a realização futura projetada destas provisões (dife-
renças temporárias) e lucro tributável de anos anteriores.
Composição do IR e CS diferidos:           2016           2015
Ativo não circulante
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa 206.424 409.017
Provisão para contingências 503.880 408.615
Provisão base negativa / prejuízo fiscal   2.138.876        16.798
Total   2.849.180      834.430
Passivo não circulante
Ajuste de avaliação patrimonial 38.972.908 39.426.979
Alienação de investimentos a prazo 773.600 2.633.592
Total 39.746.508 42.060.571
12. Contingências - A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários que se encontram em 
instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face aos processos em curso avaliados 
como perda provável, são estabelecidas com base na avaliação da Administração, fundamentada na opinião de seus 
assessores legais. Os depósitos judiciais estão registrados  no ativo não circulante. Segue o sumário das provisões e 
depósitos judiciais do consolidado: 
                                                     2016                                                   2015
 Depósitos judiciais Provisão Depósitos judiciais Provisão
Trabalhista                 1.452.973 1.482.000                  1.216.870 1.201.808
                 1.452.973 1.482.000                  1.216.870 1.201.808
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Controladora não mantinha provisão para contingência por não possuir processos 
classificados com prognóstico de perda provável. Nos períodos mencionados, os depósitos judiciais na controladora so-
mavam em dezembro de 2016 R$ 72.813 e (Em 31 de dezembro de 2015 - R$ 72.813). Conforme determina as normas 
contábeis, devem ser divulgadas discussões judiciais classificadas como probabilidade de perdas possível. No entanto, 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Companhia e suas Controladas, não possuíam processos com esse prognóstico. 
A seguir são apresentadas as movimentações da provisão, ocorridas nos exercícios de 2016 e 2015:
           2016           2015
Saldo inicial 1.201.808 1.037.518
Adições 1.482.000 1.201.808
Reversões (1.201.808) (1.037.518)
Saldo final    1.482.000   1.201.808
13. Patrimônio líquido - • Capital social: o capital social, em 31 de dezembro de 2016, totalmente subscrito e integrali-
zado, era representado por 1.121.113 ações ordinárias sem valor nominal, em 31 de dezembro de 2016 o capital social 
de R$ 114.000.000. • Reservas de lucros: a reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não excede a 20% do capital social. A reserva de lucros a realizar, corresponde ao lucro remanescente após 
a destinação para reserva legal e a proposta de distribuição dos dividendos: 
           2016            2015
Prejuízo do exercício (2.530.852) (2.627.995)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial 637.431 719.548
Destinação da reserva legal  - -

• Dividendos: O estatuto da Companhia assegura um dividendo mínimo anual correspondente a 25% do lucro líquido, 
ajustado pela constituição da reserva legal e movimentação do ajuste de avaliação patrimonial, independentemente da 
existência de prejuízos acumulados, conforme o Art 202 da Lei N° 6404/76, beneficiando os acionistas em razão da 
disponibilidade de recursos para o referido pagamento, conforme preconizado pela legislação societária. O resultado do 
exercício de 2016 apresentou prejuízo e, portanto, o valor de dividendos antecipados não foram compensados ao final 
do exercício, e sim, mantendo classificados como antecipação no ativo não circulante. 14. Participações nos lucros e 
resultados - As controladas concedem Participação nos Lucros e Resultados (PLR) a seus funcionários, vinculado ao 
seu plano de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e acordados no começo de cada 
ano. Em 31 de dezembro de 2016, as controladas registraram na rubrica de custos e despesas operacionais, gastos para 
participações nos lucros que totalizam R$ 2.840.330 (R$ 3.239.847 em 2015) no consolidado.
15. Receita operacional líquida -              2016             2015
Receitas com venda e prestação de serviços 295.238.527 353.197.653
Receitas entre controladas (7.349.966) (8.569.114)
( -) Tributos e outras deduções  (76.425.913)  (87.352.781)
Receita operacional líquida 211.462.648 257.275.758
16. Custo dos serviços prestados e vendas de mercadorias 
(Controladas)               2016              2015
Materiais (101.151.046) (115.809.688)
Serviços (7.856.101) (13.073.631)
Salários e encargos sociais (62.199.157) (72.655.215)
Serviços profissionais de terceiros (13.314.989) (14.354.218)
Peças, manutenção e combustíveis (10.413.194) (11.191.415)
Depreciação (6.231.867) (6.512.651)
Outros     (6.804.406)   (19.068.100)
Receita operacional líquida (207.970.760) (252.664.918)
17. Receitas/(despesas) operacionais (Consolidado)
17.1. Administrativas e gerais            2016             2015
Salários e encargos sociais (3.876.903) (3.787.578)
Honorários da diretoria e encargos (2.954.607) (2.947.625)
Serviços profissionais de terceiros (1.125.721) (947.908)
Gastos com telefonia (284.494) (318.953)
Despesas com impostos e taxas (459.637) (414.904)
Despesas administrativas de filiais 783.870 811.349
Outras despesas, liquidas  (1.172.156)    (2.359.470)
  (9.089.648)    (9.965.088)
17.2. Comerciais            2016           2015
Salários e encargos sociais (2.557.990) (2.802.579)
Despesas com viagens (120.521) (138.728)
Outras despesas, líquidas (1.161.243)     (301.391)
 (3.839.754) (3.242.698)
17.3. Receitas e despesas financeiras            2016           2015
Receitas financeiras
Rendimento de títulos e valores mobiliários 1.386.457 1.639.785
Descontos obtidos 950.968 401.804
Variações monetárias 549.776 1.380.588
Outras receitas      810.876        19.489
   3.698.077   3.441.666
           2016           2015
Despesas financeiras
Juros passivos sobre empréstimos (896.561) (738.064)
Comissões e despesas bancárias (73.297) (105.744)
Variações monetárias (328.405) (603.332)
Outras despesas     (237.474)     (223.147)
 (1.535.737) (1.670.287)
17.4. Outras receitas operacionais            2015           2015
Recuperação de despesas 1.025.473 1.591.304
Locação de imóvel - 4.762
Outros      592.707   1.120.232
   1.618.180   2.716.298
18. Resultado por ação - Os resultados básicos e diluídos por ação são calculados pela divisão dos lucros líquidos pelas 
quantidades médias de ações disponíveis durante cada exercício. Abaixo são demonstradas as bases para apuração dos 
resultados por ações em 2016 e 2015:

           2016           2015
Numerador – básico
(Prejuízo)/lucro liquido do exercício (2.530.852) (2.627.995)
Denominador – básico
Quantidade media de ações disponíveis   1.121.113   1.121.113
Resultado por ação – básico           (2,26)          (2,34)
19. Cobertura de seguros - A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
A Companhia e suas controladas adotam um programa de gerenciamento de riscos, buscando no mercado coberturas 
compatíveis com o seu porte e operações. Segue a abertura dos riscos e importância segurada em 31 de dezembro de 
2016, vigentes em 2017 em períodos variáveis:

Ferrolene
Risco                                                                      Importância segurada
Responsabilidade civil – danos materiais (veículos) 200.000
Responsabilidade civil – danos corporais (veículos) 260.000
Incêndio, roubo, furto (veículos) 100% da tabela FIPE
Incêndio, tumulto, queda de raio, explosão,
 implosão, queda de aeronave 47.509.000
Perda de aluguel 693.000
Riscos naturais (vendaval, furacão, tornado, demais) 825.000
Roubo e furto qualificado de bens 200.000
Carga, descarga, içamento e descida 400.000
Danos elétricos 165.000
Equipamentos estacionários 1.000.000
Equipamentos móveis 200.000
Risco                                                                      Importância segurada
Responsabilidade civil - empresarial estabelecimento
 comercial e industrial, operação (filiais) 100.000
Responsabilidade civil - rc empresarial/danos 
 morais - empregador (matriz) 1.200.000
A Ferrolene mantém como co-segurada a parte relacionada Transnovag Transportes S.A. na apólice de seguro em-
presarial.
Transnovag
Risco - Frota                                              Importância segurada
Responsabilidade civil - danos materiais
 (individuais de veículos) 300.000
Responsabilidade civil - danos corporais
 (individuais de veículos) 900.000
Responsabilidade civil - danos morais
 (individuais de veículos) 300.000
Incêndio, roubo, furto 100% da tabela FIPE
Responsabilidade Civil/Empregador
Estabelecimento comercial e industrial 1.000.000
Danos morais – estabelecimento 200.000
Danos morais - empregador 200.000
RCF – Responsabilidade Civil do Transportador
RCF-DC (Roubo de Carga) 2.000.000
RCTR-C (Roubo de Carga) 2.000.000
As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza, não fazem 
parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos 
auditores independentes.

Conselho de Administração

Elizabeth Pavan - Diretora Presidente
Enide Pavan- Conselheira

Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria

Elizabeth Pavan - Diretora Presidente
João Luciano Granado - Diretor Superintendente

Thiago Pavan Barcia Fonseca - Diretor sem Designação

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro
CRC 1.SP152.060/O-2

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da Novênio Pavan Participações S.A. São Paulo - SP - Opinião - 
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Novênio Pavan Participações 
S.A. (‘Companhia’), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas de-
monstrações individuais e consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio 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 de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Novênio 
Pavan Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado de 
suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho 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 funda-
mentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas e o relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a audi-
toria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas - A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
- Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifica-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas, 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 suficien-
te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro-
priados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. So-
mos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemen-
te, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de abril de 2017.
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