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       Construções
 Terrenos e Máquinas e   Equipamentos Móveis e Em Edifícios e
Imobilizado Benfeitorias Equipamentos Veículos Ferramentas de Informática Utensílios Andamento Instalações Outros Total
Saldos em 31/12/2015 51.623 159.875 3.398 84 323 118 34.627 82.114 - 332.163
Aquisições - 18.770 757 20 52 647 1.667 55 15 21.982
Baixas (1.289) (287) (487) - - - (2) (4.076) - (6.142)
Transferências (11) 98 - - - - (22.361) 22.273 - (0)
Depreciações - (15.581) (296) (14) (85) (53) - (364) - (16.393)
Saldos em 31/12/2016 50.323 162.875 3.371 90 290 712 13.930 100.003 15 331.609
Aquisições - 18.735 931 40 296 293 107 - 17 20.419
Baixas - (19) (686) - - - - - - (705)
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciações - (16.563) (314) (17) (91) (89) - (3.424) - (20.499)
Saldos em 31/12/2017 50.323 165.028 3.303 113 496 916 14.037 96.578 32 330.825
Taxa Anual de Depreciação 0,00% 4 a 20% 10 a 25% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 3,30% 0,00%

  Adiantamento
  para Futuro  Ajustes de Total do
 Capital Aumento de Reservas de Avaliação Patrimônio
 Social Capital Lucros Patrimonial Líquido
Em 31/12/2015 2.441 500 245.018 103.890 351.850
Lucro (prejuízo)
  do Período - - 44.893 - 44.893
Distribuição de Lucros - - (1.320) - (1.320)
Juros sobre o Capital Próprio - - (16.208) - (16.208)
Realização do Ajuste
  de Avaliação Patrimonial - - 4.675 (4.675) -
Reversão do IRPJ e
  CSLL Diferidos - AAP - - (1.589) 1.589 -
Aumento de Capital 500 (500) - - -
Em 31/12/2016 2.941 - 275.468 100.805 379.215
Lucro (prejuízo) do Período - - 74.762 - 74.762
Juros sobre o Capital Próprio - - (19.836) - (19.836)
Realização do Ajuste
  de Avaliação Patrimonial - - 5.713 (5.713) -
Reversão do IRPJ e
  CSLL Diferidos - AAP - - (1.942) 1.942 -
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital - 5.000 - - 5.000
Em 31/12/2017 2.941 5.000 334.165 97.034 439.141

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Demonstração do resultado do período em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores expressos em milhares de reais

EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda
CNPJ: 56.883.820/0001-23
Relatório da Diretoria

Srs. Sócios: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter a apreciação de V.S.as. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2017. Santa Gertrudes - S.P, 28 de Abril de 2018.
Balanço Patrimonial do Período em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Valores Expressos em Milhares de Reais Demonstração dos Fluxos de Caixa do período em
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016-Valores expressos em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - Valores expressos em milhares de reais

Relatório dos Auditores Independentes sobre  as Demonstrações Contábeis
Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Sócia Administrador- CPF 114.338.698-10 Djalma Aparecido de Lima - Contador  CRC 1SP184042/O-4

1. Contexto Operacional: A EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção (“Empresa” ou “Embramaco”) é uma sociedade empresária 
limitada, com sede na Avenida Conde Guilherme Prates, N° 382, na cidade de 
Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, com atuação no mercado há mais de 40 
anos. A sociedade tem como principal objetivo a fabricação de pisos e 
revestimentos cerâmicos, porcelanatos, beneficiamento e comércio atacadista de 
argila, exportação, importação, revenda e transporte. 2. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 2.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, 
no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da 
Empresa. 2.3. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de 
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração para a aplicação das 
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas, estão divulgadas na (Nota 4). 2.4. Novas 
Normas e Interpretações: 2.4.1 IFRS 16/NBC TG 06 (R2) - Operações 
com arrendamento mercantil - aplicação a partir de 1° de janeiro de 
2019: A NBC TG 06 (R2)/IFRS 16, que substituirá a NBC TG 06 (IAS 17) - 
Arrendamento Mercantil e as respectivas interpretações, estabelecem os 
princípios para o reconhecimento de arrendamentos e traz importantes mudanças 
na contabilidade do arrendatário, eliminando a distinção entre arrendamento 
mercantil financeiro e operacional. Com a nova revisão, o arrendatário reconhece 
um ativo, que se refere ao direito de uso do bem arrendado e um passivo de 
arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e 
itens de baixo valor. Além disso, afetará a apresentação de alguns itens nas 
demonstrações financeiras, como por exemplo, o arrendamento mercantil 
operacional, atualmente é reconhecido pelo valor pago do “aluguel” e, com a nova 
revisão, tal contabilização será substituída pelos encargos de depreciação do 
direito de uso dos objetos arrendados. O impacto da aplicação da NBC TG 06 (R2) 
nas demonstrações financeiras no período da aplicação inicial dependerá das 
condições econômicas futuras, incluindo a taxa de endividamento da Empresa em 
1° de janeiro de 2019, a composição da carteira de arrendamento naquela data e 
a intenção de renovação dos contratos de arrendamento. 2.4.2 IFRS 15/NBC 
TG 48 - Instrumentos financeiros - aplicação a partir de 1° de janeiro 
de 2018: Essa nova norma, que descreve os princípios para classificar e 
mensurar os ativos e passivos financeiros, substitui a NBC TG 38/IAS 39 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. A NBC TG 48 

financeiros que reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados 

(impairment) para os ativos financeiros, com base nas perdas de crédito 
esperadas, em oposição ao modelo “perdas incorridas” atualmente aplicável a 

de contabilidade de hedge, para alinha-las com a estratégia de gestão de risco da 
Empresa. Porém, a NBC TG 48 não substitui os requerimentos para “macro hedge 
accounting”. Com base na sua avaliação, a Empresa concluiu que a nova norma 
não trará impactos relevantes em suas demonstrações financeiras, tendo em vista 
que atualmente não é adotado a contabilidade de Hedge, e suas obrigações e 
direitos apresentados na contabilidade, continuarão a ser demonstrados pelo seu 
custo amortizado. 2.4.3 IFRS 15/NBC TG 47 - Receita de contratos com 
clientes - aplicação a partir de 1° de janeiro de 2018: O IFRS 15/NBC TG 
47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. Essa norma substitui as atuais 
normas para o reconhecimento de receitas (IAS 18 - CPC 30 Receitas, IAS 11/
CPC 17 - Contratos de Construção e a IFRS 13 - Programas de Fidelidade com 
Clientes). Será aplicável a todos os contratos com clientes, exceto contrato de 
aluguel, instrumentos financeiros e contratos de seguros. O NBC TG 47 estabelece 
um modelo único para o reconhecimento de receita, com novos conceitos e 
princípios relacionados principalmente à identificação da obrigação de 
desempenho e a alocação do preço para contratos múltiplos. A maioria das 
receitas da Empresa decorre da venda de pisos cerâmicos e porcelanatos a lojistas 
e a Home Centers*. Durante o exercício de 2017, a Empresa realizou uma 
avaliação nas cinco etapas do novo modelo de reconhecimento da receita, e não 
identificou impactos no reconhecimento atual dessas receitas. Home Centers*: 
Centro de materiais de construção. Loja que traz todo tipo de opção para 
construção e manutenção da casa. Com base na sua avaliação, não é esperado 
que a aplicação do IFRS 15/NBG TG 47 tenha um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras. 3. Resumo das principais politicas contábeis: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. 3.1. Caixa e Equivalentes de Caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até três 
meses ou menos, com risco insignificante de mudança de valor justo. Neste grupo 
estão alocados também os recebimentos de exportações cujo cambio ainda não 
está fechado. A Empresa opta por manter estes câmbios em aberto para realizar o 
fechamento quando a taxa encontrar-se mais favorável. Por essa razão esse saldo 
sofre atualização, com base na taxa de fechamento. 3.2. Instrumentos 
financeiros: Os instrumentos financeiros da Empresa compreendem os caixas e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e a pagar, 
financiamentos, empréstimos, entre outros. A Empresa reconhece os instrumentos 
financeiros na data em que se torna uma das partes das disposições contratuais 
do instrumento. Ativos Financeiros: Os ativos financeiros estão classificados 
nas seguintes categorias específicas: (a) investimentos mantidos até vencimento; 
(b) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos 
ativos financeiros e é determinada no reconhecimento inicial. a) Investimentos 
mantidos até o vencimento: Os investimentos mantidos até o vencimento 
correspondem à ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e data de vencimento fixa que a Empresa tem a intenção positiva e 
a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os 
investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor 
recuperável. b) Empréstimos e recebíveis: Contas a receber, empréstimos e 
outros recebíveis com pagamentos fixos o determináveis e que não são cotados 
em um mercado ativo são classificados com “Empréstimos e recebíveis”. Os 
empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor 
recuperável, se aplicável. Passivos Financeiros: a) Empréstimos, 
financiamentos e outros passivos: Os passivos financeiros, incluindo 
empréstimos, financiamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são 
inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da transação. 
Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O método do juros efetivos é um método de calcular o 
custo amortizado de um ativo financeiro ou de um passivo financeiro (ou grupo de 
ativos financeiros ou de passivos financeiros) e de imputar o rendimento dos 
juros ou o gasto dos juros durante o período relevante. 3.3. Clientes: As contas 
a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de 
mercadorias no curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de 
recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 
circulante. As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo 
valor presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma 
evidência objetiva de que a Empresa não será capaz de cobrar todos os valores 
devidos de acordo com os prazos originais de vencimento. O valor da provisão é 
a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. A Empresa não tem a 
prática de embutir juros em seus recebíveis e por tal motivo não considera como 
relevante a aplicação do Ajuste a Valor Presente em seus saldos contábeis. O giro 
médio de seus títulos a receber é de 90 dias. 3.4. Estoques: Até o período de 
2015 os estoques de produtos acabados e de produtos em elaboração eram 
valorizados por critérios arbitrados em conformidade com a legislação fiscal 
brasileira, ou seja, eram valorizados à 70% do maior preço de venda do período. 
No período de 2016 a Empresa alterou sua política de mensuração, passando a 
valorizar os estoques em conformidade com as previsões da NBC TG 16 - 
Estoques. Em decorrência da mudança na política de valorização dos Estoques, o 
custo dos produtos vendidos (CPV) de 2016 apresenta reflexo dos estoques 
valorizados em 70% até 2015 e que foram realizados, por venda, ao longo de 
2016. A mudança de política mencionada justifica, em grande parte, a variação no 
valor de custo entre os períodos de 2017 e 2016, uma vez que o custo de 2017 não 
apresenta mais os reflexos do arbitramento dos estoques. Em conformidade com 
a NBC TG 16 - Estoques, foram considerados no custo de aquisição o preço de 
compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis 
junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros 
diretamente atribuíveis à aquisição. Os custos de transformação de estoques 
incluíram os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou 
com as linhas de produção. Também incluíram a alocação sistemática de custos 
indiretos de produção, fixos e variáveis, que foram incorridos para transformar os 
materiais em produtos acabados. 3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo de 
aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, 
tomando-se por base a vida útil estimada dos bens (nota 12). A depreciação de 
ativos é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus 
valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil 
dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O 
valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável, 
quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 
Ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação dos 
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas e 
despesas operacionais” na determinação do resultado. 3.6. Impairment de 
ativos não financeiros: Os ativos com vida útil definida são revisados para a 
verificação de impairment sempre que eventos ou circunstâncias indicarem que o

 Nota 2017 2016
Receita Líquida de Vendas 22 435.505 392.677
Custo dos Produtos Vendidos  (271.068) (290.013)
Lucro Bruto  164.437 102.664
Despesas com Vendas  (40.200) (35.636)
Despesas Gerais e Administrativas  (10.126) (9.860)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  (4.771) (1.985)
  (55.098) (47.481)
Lucro operacional  109.339 55.183
Receitas Financeiras 23 5.427 1.768
Despesas Financeiras 23 (6.176) (6.637)
Variação Cambial Líquida 23 (2.395) 7.596
Receitas (despesas) financeiras, líquidas  (3.144) 2.727
Lucro antes do IR e da Contribuição Social  106.195 57.910
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes  (29.351) (7.793)
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 21 (2.082) (5.224)
Lucro Líquido do Exercício  74.762 44.893

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

 2017 2016
Atividades Operacionais 129.640 64.016
Lucro Líquido Antes IR/CS 106.195 57.910
+ Depreciação e Amortização 20.839 16.810
+ Juros Incorridos 4.193 5.400
(+/-) Resultado Alienação Imobilizado 150 1.973
(+/-) Ganho (perda) na Conversão de Moeda 2.395 (11.350)
 = Lucro Ajustado 133.772 70.744
(Acréscimos) Decréscimos de Ativos
Duplicatas a Receber (6.771) (11.227)
Adiantamentos (1.654) 1.312
Estoques 3.002 11.726
Tributos a Recuperar 19.689 (3.339)
Depósitos Judiciais 29 32
Outras Contas a Receber (805) 74
Acréscimos (Decréscimos) de Passivos
Fornecedores (2.708) 8.752
Obrigações Sociais e Trabalhistas 237 3.489
Obrigações Fiscais 4.582 (3.886)
Outros Valores a Pagar (1.075) (5.866)
IR/CS Pagos no Período (18.658) (7.793)
Atividades de Investimento (20.962) (17.788)
Aquisição Imobilizado (20.419) (21.982)
Aquisição de Investimentos (1.208) (428)
Receita de Venda de Imobilizado 666 4.622
Atividades de Financiamento (27.062) (30.154)
Captação de Empréstimos 13.771 12.969
Pagamento do Principal de Empréstimos
  e Financiamentos (28.118) (31.680)
Pagamento dos Juros sobre Empréstimos
  e Financiamentos (4.560) (4.692)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 5.000 -
Dividendos/JCP distribuídos (13.155) (3.751)
Empréstimos com Partes Relacionadas - (3.000)
Total Caixa Gerado / Consumido 81.617 16.073
Caixa e equivalentes no início do período 23.511 7.439
Caixa e equivalentes no fim do período 105.128 23.511
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa 81.617 16.073

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Passivo Nota 2017 2016
Passivo Circulante
Fornecedores 15 31.870 34.567
Adiantamentos 20 953 2.199
Tributos a Pagar 16 22.027 8.946
Obrigações Sociais e Trabalhistas 17 10.213 9.976
Comissões a Pagar 19 6.113 5.679
Empréstimos e Financiamentos 14 30.350 26.886
Leasing 14 322 289
Provisões 18 276 237
Outros Valores a Pagar  56 353
  102.180 89.133
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 14 53.186 67.979
Leasing 14 358 679
Tributos a Pagar 16 3.826 1.634
 Tributos Diferidos 21 63.250 61.168
Contas a Pagar Partes Relacionadas 25 24.142 17.461
  144.762 148.921
Total do Passivo  246.942 238.054
Patrimônio Líquido
Capital Social 24 2.941 2.941
Reservas de Lucros  334.165 275.468
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  5.000 -
Ajustes de Avaliação Patrimonial  97.034 100.805
Total do Patrimônio Líquido  439.141 379.215
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  686.083 617.269

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

Ativo Nota 2017 2016
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 6 105.128 23.511
Contas a Receber de Clientes 7 154.532 147.379
Estoques 8 76.963 79.964
Tributos a Recuperar 9 6.416 19.157
Adiantamentos 10 3.915 1.928
Outras Contas a Receber  1.875 1.070
  348.829 273.010
Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo:
Tributos a Recuperar 9 3.656 10.604
Depósitos Judiciais 11 244 272
  3.899 10.877
Investimentos  2.417 1.648
Imobilizado 12 330.825 331.609
Intangível 13 112 125
  337.254 344.259
Total do Ativo  686.083 617.269

As Notas Explicativas são Partes Integrantes das Demonstrações Financeiras

À Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para Construção Ltda. A/C: 
Administradores e Quotistas. Opinião com ressalva: Examinamos as 
demonstrações contábeis da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais para 
Construção Ltda. (Empresa) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a 
seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Embramaco - Empresa Brasileira de Materiais 
para Construção Ltda. (Empresa), em 31 de dezembro de 2017, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com 
ressalva: Até o ano de 2015 os estoques de produtos acabados e de produtos 
em elaboração (Nota 3.4 e Nota 8) eram valorizados por critérios arbitrados em 
conformidade com a legislação fiscal brasileira. No exercício de 2016 a Empresa 
alterou sua política de valorização, adequando-se às determinações da NBC TG 
16 - Estoques. Assim, a baixa dos estoques iniciais (avaliados pelo critério fiscal) 
por realização decorrente das vendas ao longo de 2016, resultaram em impacto 
temporal no custo dos produtos vendidos no período de 2016, cuja distorção 
não foi passível de estimativa. Assim, nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis do período corrente inclui modificação em decorrência do possível 
efeito desse assunto sobre a comparabilidade dos valores do período corrente 
e valores correspondentes sobre as demonstrações do resultado das operações, 

reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual é representado pelo maior valor entre: (i) o valor justo do ativo menos seus 
custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. Para fins de teste de impairment, os 
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de 
caixa identificáveis. 3.7. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se 
o pagamento for devido no período de 12 meses. Caso contrário, as contas a 
pagar são apresentadas como passivo não circulante. São registrados pelo 
valor nominal dos títulos representativos desses créditos e, quando cabível, 
acrescidos das variações monetárias ou cambiais. 3.8. Empréstimos e 
Financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no 
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam 
a ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, 
isto é, acrescido de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata 
temporis). O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado 
de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período da 
dívida. O reconhecimento e mensuração dos empréstimos e financiamentos são 
realizados conforme o NBC TG 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento 
e Mensuração; NBC TG 39 - Instrumentos Financeiros: Divulgação; e NBC 
TG 40 - Instrumentos Financeiros - Evidenciação. 3.9. Provisões para 
contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) 

ser estimado em base confiável. As provisões para contingências tributárias, 
trabalhistas e outras são constituídas com base na expectativa da Administração 
de perda provável nos respectivos processos, apoiada na opinião dos assessores 
jurídicos externos da Empresa (Nota 18). As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos, que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. 
3.10. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: O 
imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com base nas 
alíquotas efetivas do imposto de renda (25%) e da contribuição social (9%) sobre 
o lucro líquido ajustado nos termos da legislação vigente. Os créditos tributários 
diferidos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferenças 
temporárias ativas, assim como, os débitos tributários diferidos de imposto de 
renda e contribuição social são decorrentes do Custo Atribuído ao Imobilizado 
na Adoção Inicial (deemed cost) e diferenças temporárias passivas. Os créditos 
levaram em consideração a expectativa futura de geração de lucros tributáveis 
e estão calculados com base nas alíquotas atualmente vigentes pela legislação 
tributária e registrados até o montante considerado como realizável com base em 
estimativas preparadas pela Companhia. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos 
fiscais correntes, e eles se relacionam aos impostos de renda lançados pela 
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.11. 
Reconhecimento da receita: a) Receita de Venda: A receita compreende 
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos no curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada 
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. As 
vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma Empresa efetua a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberdade sobre o canal e o 
preço de revenda dos produtos, e não há nenhuma obrigação não satisfeita que 
possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. O reconhecimento não ocorre 

disposições de aceitação tenham sido acordadas, ou a Empresa tenha evidências 
objetivas de que todos os critérios para aceitação foram atendidos. As vendas 
são realizadas com prazo de pagamento variado de acordo com o tipo de cliente 
(Home Centers, Lojistas, Construtoras) que não têm caráter de financiamento 
e são consistentes com a prática do mercado; portanto, essas vendas não são 
descontadas ao valor presente. b) Receitas financeiras: A receita financeira 
é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de 
juros. 4. Estimativas: Com base em premissas a Empresa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que 
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas abaixo: a) Revisão da vida útil e recuperação 
dos ativos: A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas 
atividades da Companhia é avaliada sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos 
pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil 
destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua 
vida útil readequada para novos patamares. b) Provisões para contingências: 
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários 
que se encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências, 
constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em 
curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da administração, 
fundamentada na opinião de seus assessores jurídicos e legais e requerem 
elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. c) Provisões para 
perda no estoque: A provisão de estoque para potenciais perdas é constituída 
quando, com base na estimativa da Administração, os itens são definidos como 
descontinuados, baixo giro e quando o valor dos itens de estoque estiver a um 
custo superior ao valor realizável líquido. d) Imposto de renda e contribuição 
social diferidos: Os ativos e passivos fiscais diferidos são baseados em 
diferenças temporárias entre os valores contábeis nas Demonstrações Financeiras 
e a base fiscal. Se a Empresa não for capaz de gerar lucro tributável futuro 
suficiente, ou se houver uma mudança material nas atuais taxas de imposto 
ou período de tempo no qual as diferenças temporárias subjacentes se tornem 
tributáveis ou dedutíveis, é necessária revisão das mensurações. 5. Gestão de 
risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: a) Risco cambial: 
A Empresa está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas 

cambial decorre de operações comerciais de exportação, importação de matérias-
primas, insumos e equipamentos.
Descrição 2017 2016
Contas a receber de clientes internacionais -
  líquido de PECLD (Nota 7) 9.091 13.574
Fornecedores Estrangeiros (Nota 15) (424) (824)
Financiamentos/Empréstimos em
  moeda estrangeira (Nota 14)* (36.455) (36.236)
Contas a receber (a pagar) em
  moeda estrangeira, líquido (27.788) (23.486)
*FINIMP/Contratos de Câmbio. b) Risco de crédito: O risco de crédito 
decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a 
receber em aberto. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente 
títulos de entidades independentes classificadas com rating mínimo “AAA”. Com 
relação aos clientes, a área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do 
cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e 
outros fatores. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. c) 
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma agregada 
pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que tenha caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa 
os passivos financeiros não derivativos da Empresa, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data 
contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa 
não descontados contratados.
 Circulante Não Circulante
31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 38.992 -
Empréstimos e Leasing 30.672 53.544
31 de dezembro de 2016
Fornecedores e outras contas a pagar (i) 42.799 -
Empréstimos e Leasing 27.176 68.659
(i) A análise dos vencimentos aplica-se somente aos passivos financeiros e, 
portanto, não estão incluídas as obrigações decorrentes de legislação. 5.2. 
Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer 
retorno aos sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A Empresa investiu em 
novas linhas de produção e modernização do maquinário, aumentando assim 
sua capacidade de geração de caixa futura. 6. Caixa e Equivalentes de 
Caixa: São considerados nesta conta: dinheiro em caixa, depósitos bancários 
e aplicações financeiras de alta liquidez e com capacidade de resgate em prazo 
inferior a três meses. Esses ativos são conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
Caixa e equivalentes de caixa 2017 2016
Caixa 4.605 1.049
Bancos 3.568 5.634
Aplicações Financeiras 88.773 16.825
Moeda Estrangeira 4 4
Numerários em Trânsito - Moeda Estrangeira* 8.179 -
Total 105.128 23.511

*vide NE 3.1. Os valores das aplicações financeiras têm cláusula de liquidez 
imediata sem qualquer penalização no resgate antecipado. 7. Clientes: Os 
saldos de clientes estão registrados pelo valor faturado e deduzidos da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável.
Clientes 2017 2016
Contas a receber - mercado interno 150.934 136.466
Contas a receber - mercado externo 13.255 17.340
Provisão para perdas em créditos de liquidação duvidosa (9.658) (6.426)
Total 154.532 147.379
Circulante 154.532 147.379
Não circulante - -
A composição das contas a receber por vencimento é a seguinte:
 2017 2016
A vencer 145.989 133.633
Vencidos:
< 30 dias 4.789 5.478
30 - 60 dias 1.861 3.000
60 - 90 dias 1.064 1.464
90 - 120 dias 437 385
> 120 dias 10.049 9.845
Perdas em créditos de liquidação duvidosa (9.658) (6.426)
 154.532 147.379
Movimentação das perdas em créditos de liquidação duvidosa:
 2017 2016
Saldo inicial (6.426) (4.328)
Adições (4.878) (2.987)
Baixas 1.647 889
Saldo final (9.658) (6.426)
8. Estoques: A seguir detalhamento relativo aos saldos de estoque. Para 
maiores detalhes, vide Nota 3.4:
Estoques 2017 2016
Almoxarifado 522 538
Embalagens 1.583 1.887
Insumos 2.085 1.444
Matérias-primas 20.394 20.081
Produtos acabados 52.378 56.004
Outros Estoques - 10
Total 76.963 79.964

9. Impostos a Recuperar: Compreende créditos por aquisição de insumos 
para produção, créditos por aquisição de imobilizado e saldo Negativo de Tributos
sobre Lucro:
Impostos a Recuperar 2017 2016
IPI a Compensar/Recuperar 3.095 15.738
PIS a Compensar/Recuperar 161 110
COFINS a Compensar/Recuperar 755 506
CSLL a Compensar/Recuperar - 2.951
ICMS a Recuperar 6.060 6.836
IRPJ a Compensar - 3.621
Total 10.072 29.761
Circulante 6.416 19.157
Não circulante 3.656 10.604
(*) O Decreto n° 6.890/2009 reduziu para 0%, a alíquota do IPI sobre os produtos 
cerâmicos, prorrogado para 2010, pelo Decreto n° 7.222/2010, e para 2011 e
2012 pelo Decreto n° 7.542/2011 até 31/12/2012 gerando, desta forma, créditos 
de IPI nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Em 27/12/2012, o Decreto n° 7.879
fixou em 0% a alíquota de IPI por tempo indeterminado. A administração já
ingressou com pedido de ressarcimento perante o Fisco dos créditos em questão 
no montante de R$ 686 mil, os quais se encontram em processo de homologação.
10. Adiantamentos: São compostos conforme demonstrado a seguir:
Adiantamentos 2017 2016
Adiantamento a Fornecedores 3.414 1.499
Adiantamento a Colaboradores 501 429
Total 3.915 1.928
11. Depósitos Judiciais: Trata-se de valor depositado em juízo relativo a 
processos judiciais, de natureza trabalhista, que se originam do curso normal 
dos negócios da Empresa:
Depósitos Judiciais 2017 2016
Processos Trabalhistas 244 272
Total 244 272
12. Imobilizado: Os ativos classificados no Imobilizado são mensurados
pelo custo de aquisição, acrescidos da mais valia resultante do custo atribuído 
(deemed cost), conforme NBC TG 37 e NBC TG 27 - Ativo imobilizado, bem 
como, o ITG 10 - Interpretação sobre Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, 
e deduzido das respectivas depreciações ou amortizações acumuladas. As 
depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear, de acordo com
a vida útil econômica estimada do bem. O registro do custo atribuído (deemed
cost) do imobilizado, em conformidade com as normas citadas acima, foi baseado
em avaliação efetuada por avaliadores independentes. Da mesma forma, foram
modificadas as taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado em virtude da
nova vida útil estimada dos mesmos, conforme NBC TG 27 - Ativo Imobilizado.

13. Intangível: Os ativos intangíveis são avaliados pelo custo de aquisição. 
As patentes e licenças não são amortizadas por se tratarem de intangíveis com 
vida útil indefinida, estando então sujeitos ao teste de recuperabilidade (Nota 3.6)
 Patentes e
Intangível Licenças Softwares Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 96 46 142
Adições - - -
Baixas - (5) (5)
Amortizações - (13) (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 96 29 125
Adições - - -
Baixas - - -
Amortizações - (13) (13)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 96 16 112
14. Empréstimos e Financiamentos: Este grupo é composto por 
financiamentos e contratos de leasing financeiro para compra de imobilizados, 
acrescidos dos encargos e despesas financeiras calculadas com base na taxa de 
juros explícita em contrato.
 2017 2016 Moeda Taxa Média
FINAME 47.082 58.630 Real 3%; 4%; 6% e 10% a.a.
FINIMP 36.455 36.236 Dólar/Euro 3% a 5% a.a. + LIBOR
Leasing 679 968 Real 10%; 11% e 3,042 + CDI
Total 84.216 95.834
Circulante 30.672 27.176
Não Circulante 53.544 68.659
15. Fornecedores: São compostos conforme segue:
Fornecedores 2017 2016
Nacionais 31.436 33.744
Estrangeiros 424 824
Partes Relacionadas 10 -
Total 31.870 34.567
16. Tributos a Pagar: As obrigações tributárias estão compostas por saldos 
dos débitos apurados pelas operações de vendas deduzidas dos créditos pelas 
entradas; pelos impostos e contribuições a recolher retidos de prestadores de 
serviços; e pelos tributos sobre o lucro. Os tributos a pagar estão relacionados 
abaixo pelo total a pagar a curto e longo prazo:
Tributos a Pagar 2017 2016
ICMS a Recolher 7.024 6.879
CSLL a Recolher 1.449 -
IRPJ a Recolher 9.243 -
ISS a Recolher 15 9
PIS a Recolher 145 144
COFINS a Recolher 677 666
IRRF a Recolher 3.422 2.789
INSS Retido a Recolher 38 29
Parcelamentos (PERT/Outros) 3.771 -
Outros a Recolher 68 65
Total 25.854 10.580
Circulante 22.027 8.946
Não circulante 3.826 1.634
17. Obrigações Sociais e Trabalhistas: O grupo está representado conforme 
quadro abaixo:
Obrigações Sociais e Trabalhistas 2017 2016
Salários a Pagar 1.503 1.742
Férias a Pagar 155 16
Pensão Alimentícia a Pagar 22 23
Pró-Labore 37 5
INSS a Recolher 1.365 1.431
FGTS a Recolher 382 390
Provisões Sociais e Trabalhistas 6.682 6.333
Outros 68 36
Total 10.213 9.976
18. Provisões: Apresentamos a Seguir as Provisões para Contingência, cujos 
processos judiciais a administração, juntamente com os assessores jurídicos, 
entende que a probabilidade de perda é provável:
Provisões 2017 2016
Cíveis 105 112
Trabalhistas 172 125
Total 276 237
19. Comissões a Pagar: Correspondem a comissões devidas aos 
representantes comerciais resultantes das intermediações de vendas e demais 
obrigações referentes ao setor comercial. O quadro abaixo demonstra aos valores 
exigíveis:
Comissões a Pagar 2017 2016
Provisão Comissões-Mercado Interno 5.671 5.001
Provisão Comissões-Mercado Externo 442 679
Total 6.113 5.679
Circulante 6.113 5.679
Não Circulante - -

20. Adiantamentos: Representa os adiantamentos recebidos por ordem de 
produção por garantia de entrega futura
Adiantamentos 2017 2016
Adiantamento de Clientes 953 2.199
Total 953 2.199
Circulante 953 2.199
Não Circulante - -
21. Tributos diferidos: Detalhamos abaixo a natureza, bem como a base de 
cálculo, dos tributos diferidos ativos e passivos:
 2017 2016
Diferenças Temporárias Ativas
Provisão para Comissões 2.079 1.931
Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa - 2.316
Provisão Verbas Comerciais 901 -
Provisão para Contingências 94 81
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa 1.819 1.408
Leasing 163 -
 5.055 5.736
Diferenças Temporárias Passivas
Ajuste de Avaliação Patrimonial (49.987) (51.930)
Variações Cambiais pelo Regime de Caixa (667) (455)
Diferença de Taxa de Depreciação
  (Societária versus Fiscal) (17.651) (14.519)
 (68.305) (66.904)
Imposto de renda e contribuição social
  diferidos, líquido (63.250) (61.168)
Detalhamos abaixo a reconciliação dos tributos diferidos contabilizados na
Demonstração de Resultados:
 2017 2016
Depreciação Societária (3.214) (3.913)
Depreciação Valor Justo 2.024 1.336
Provisão Variação Cambial Exterior 199 (4.636)
Provisão para Comissão 148 (35)
Provisão Liquidação Duvidosa (1.415) 2.316
Provisão para Contingências 13 (292)
Leasing 163 -
Receita (despesa) de imposto de renda
  e contribuição social diferidos (2.082) (5.224)
22. Receitas: A reconciliação da receita bruta para receita líquida, apresentada
na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, é
como segue: 2017 2016
Receita Bruta
Vendas Mercado Interno 516.016 458.205
Exportações Diretas 28.645 28.718
Exportações Indiretas 3.602 2.407
Revenda de Mercadorias 254 535
 548.518 489.866
Deduções de Vendas
 (-) Tributos sobre Venda (100.563) (88.569)
 (-) Devoluções (1.269) (1.531)
 (-) Descontos Comerciais (11.182) (7.088)
 (113.013) (97.189)
Receita Líquida 435.505 392.677
23. Resultado Financeiro: O resultado financeiro do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017 é o seguinte: 2017 2016
Receitas Financeiras:
 Juros com Aplicações Financeiras 3.853 1.137
 Ganhos com Variações Monetárias 652 -
 Descontos Financeiros Obtidos 169 178
 Outras Receitas Financeiras 754 453
 5.427 1.768
Despesas Financeiras
 Encargos Financeiros (4.306) (5.496)
 Outras Despesas Financeiras (1.870) (1.141)
 (6.176) (6.637)
Variação cambial líquida
 Clientes 377 (3.823)
 Fornecedores 324 70
 Empréstimos e financiamentos (3.096) 11.350
 (2.395) 7.596
Receitas (despesas) financeiras, líquidas (3.144) 2.727
24. Capital Social: O Capital Social, no montante de R$ 2.941.455,00,
totalmente integralizado, está representado por 2.941.455 quotas no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma. 25. Contas a Pagar Partes Relacionadas: 
O saldo de Contas a Pagar para Partes Relacionadas, no montante de R$ 24.142 
mil (17.461 mil em 2016) é composto de Juros Sobre Capital Próprio a pagar aos
Sócios. 26. Seguros: Em 31 de dezembro de 2017 a administração considera
que todos os ativos e compromissos de valores relevantes de alto nível de risco 
estão cobertos pelo seguro, por meio de políticas locais e corporativas.

fluxos de caixa e mutações do patrimônio líquido. Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais 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 
fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos: As demonstrações 
contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentadas 
para fim de comparação, foram anteriormente por nós auditadas, conforme opinião 
com modificação, emitida em 25 de março de 2017. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 

governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

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 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 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação
a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não

a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência
e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam
afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
respectivas salvaguardas. Campinas 25 de abril de 2018. Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa - Contador CRC 1SP167515/O-0
Consulcamp Auditoria - CRC 2SP024818/O-5

Você tem 
um plano de 
marketing 
pessoal?

 
João Vitor Gasparetto (*)

 

Na construção de uma 

imagem positiva, profi s-

sionalmente falando, é 

preciso ter planejamento. 

Primeiro de tudo, deve-se 
entender sobre seu próprio 
conteúdo. Sua história, seus 

conhecimentos, sua missão, suas 
habilidades, seus diferenciais e 
seus valores. Aquilo que você é 
deve ser comercializado. Para 
comercializar algo é preciso saber 
que estamos ofertando um produ-
to, por mais que estejamos falando 
de pessoas. Todo produto é desen-
volvido com base nas necessidades 
existentes. 

Contudo, os profi ssionais – ou 
pessoas –, são únicos, cada um 
tem formação, história de vida, 
objetivos já alcançados e planeja-
mento para alcançar novos. Neste 
momento não podemos focar no 
que o mercado corporativo precisa, 
mas no que temos de diferencial 
para ofertar.

A marca, o conteúdo e a embala-
gem deste produto, ou seja, como 
este produto está se apresentando, 
deve estar aderente àquilo que você 
é, àquilo que você entrega. O pro-
fi ssional precisa se vender. A repu-
tação de um profi ssional diz muito 
sobre sua aceitação no mercado de 
trabalho. Nossa imagem é baseada 
naquilo que construímos durante 
nossa trajetória profi ssional.

Portanto, temos de lembrar a 
todo momento que toda ação tem 
uma consequência. A imagem de 
um profi ssional está em constante 
avaliação. O que nos leva a ter, ou 
não, uma boa reputação e uma boa 
imagem é a nossa habilidade de 
potencializar os pontos positivos 
e afastar imperfeições que possam 
afetar nossa credibilidade. Pode-
mos dizer que o marketing pessoal 
é uma ferramenta para o sucesso 
e quem a domina por completo 
destaca-se na multidão.

Existem diversas situações que 
formam sua imagem pessoal. Leva-
-las em conta é a base para que 
você consiga inspirar confi ança em 
si mesmo e nos outros.

Não apenas falando de vestuário, 
manter uma imagem apresentável 
é fundamental. Isso vale para o que 
você quer transmitir de conteúdo 
ao outro. Importante lembrar que 
estamos falando da maneira com 
que devemos nos apresentar e 
nos mostrar para causar uma boa 
primeira impressão dentro do que 
é a nossa personalidade, colhendo 
excelentes resultados tanto na vida 
pessoal quanto na profi ssional.

Não existe regra. O mais impor-
tante é entender que a atualiza-
ção constante, a reciclagem e o 
entendimento dos objetivos farão 
com que o profi ssional tenha uma 
imagem valorizada. Independen-
temente de mudanças de área 
de atuação ou de cargo, posição 
hierárquica, ou de empregador. 
Somos defi nidos por aquilo que 
já fazemos, estamos fazendo e/ou 
vamos fazer. 

Portanto, é necessário que o 
profi ssional mantenha sua rede 
de contatos ativa para que novos 
contatos ocorram de maneira as-
sertiva. Seja confi ante e otimista; 
saiba se relacionar com pessoas; 
tenha iniciativas, responsabilidade 
e maturidade; reúna empatia, ética, 
integridade, paciência. A imagem 
está em constante construção, 
seja ela no contato direto com as 
pessoas ou nas redes sociais. Não 
pense que o que você transmite na 
internet também não infl uencia no 
seu marketing pessoal. 

Vender o que pode ser compra-
do é a melhor forma de ter uma 
imagem aceitável. Outro detalhe 
também a ser evidenciado: faz-
-se necessário sermos leais a nós 
mesmos. Dizer sim a tudo apenas 
para transmitir algo que não somos 
não é nada favorável. Temos certas 
habilidades e outras a serem de-
senvolvidas, mas também haverá 
algumas em que não teremos êxito, 
mesmo após estudo e prática.

O mercado de trabalho nunca 
exigiu tanto das capacidades 
das pessoas. O modo como nos 
expomos no ambiente físico e 
virtual representa um grande 
desafi o em meio a um cenário de 
larga competitividade e signifi ca-
tivas transformações. Como você 
pôde verifi car, criar um plano de 
marketing pessoal é um ótimo 
meio de ajudá-lo a defi nir seus 
objetivos e a posicionar-se como 
um profi ssional. 

Assim, você será capaz de maxi-
mizar o poder da sua marca pessoal 
e construir a sua rede profi ssional. 
Ao focar em seus próprios objeti-
vos, você conquistará vantagem 
sobre seus possíveis concorrentes 
e irá se destacar. Torne-se uma 
referência!

 
(*) - É Master Coach certifi cado pelo 

Center for Advanced Coaching e 
Gerente de Transição de Carreira 

da Thomas Case & Associados, 
consultoria com mais de 40 anos de 

atuação na gestão de carreiras e RH.
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