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Governo espera aumento de 
demissões com fim do BEM
No 1º semestre, 1,2 
mi de trabalhadores 
perderam emprego 
com carteira

As demissões de empregos com 
carteira chegaram a 906.444 e as 
admissões a 895.460, em junho. 
Com isso, houve fechamento de 
10.984 vagas. Ainda que tenha fi-
cado inferior ao de maio (demis-
sões de 350.303),  o número negati-
vo mostra que diminuiu fortemente 
o ritmo de despensas, mas não co-
meçou a recuperação do mercado 
de trabalho.

O secretário Especial de Previ-
dência e Trabalho, Bruno Bianco, 
porém, estava quase eufórico: “Os 
dados mostram uma reação clara 
do mercado de trabalho”, com re-
tomada da economia. “Posso trazer 
indícios claros que já iniciamos a 
retomada. A retomada do mercado 
de trabalho é muito forte, expressi-
va. Temos meios para surpreender 
o mundo, como o nosso ministro 
da Economia, Paulo Guedes, tem 
dito”, afirmou.

Longe dos microfones, porém, a 
equipe do Ministério da Economia 
trabalha com aumento de demissões 
nos próximos meses, com o fim dos 
programas de apoio à manutenção 
de empregos (BEM) e da estabili-
dade garantida para quem teve seu 
contrato de trabalho suspenso ou 
jornada de trabalho reduzida.

No primeiro semestre, hou-
ve demissões líquidas (despensas 
menos contratações) de 1.198.363 
trabalhadores. No mesmo período 
de 2019, foram criadas 408.500 
vagas. A quantidade total de vín-
culos com carteira assinada ficou 
em 37.611.260. O salário médio 
de admissão em junho foi de R$ 
1.696,92.

A Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho, que divulgou os 
dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged), 
destacou que, em junho, “o merca-
do formal de trabalho apresentou 
melhora em relação a maio. Junho 
teve 16% menos desligamentos e 
24% mais admissões do que maio.” 

O resultado era esperado, pois o nú-
mero de desligamento veio alto nos 
três últimos meses, em contraponto 
ao baixo número de contratações.

A modalidade trabalho intermi-
tente teve saldo positivo de 5.223 
empregos, resultado de 11.848 ad-
missões e 6.625 desligamentos. De 
acordo com a Secretaria, apenas 79 
trabalhadores tiveram mais de um 
contrato intermitente.

Com 5.889 admissões em regi-
me de tempo parcial e 11.461 desli-
gamentos, o trabalho em regime de 
tempo parcial foi no sentido inver-
so, com 5.572 demissões. Somente 
19 trabalhadores tiveram mais de 
um contrato em regime de tempo 
parcial.

Secretário Bruno Bianco acredita que país ‘surpreenderá o mundo’

Brasil economizará R$ 22 bi se 
produzir vacina de Oxford

Cepal: Brasil deve 
ter 4ª maior  
queda de PIB da 
América Latina

Estimativas divulgadas nesta ter-
ça-feira pela Comissão Econômica 
para a região (Cepal), mostram que 
o Brasil deverá ter a quarta maior 
queda de Produto Interno Bruto 
(PIB) da América Latina e Caribe 
em 2020. Nas novas projeções da 
entidade, o tombo em razão da Co-
vid-19 deve ser maior na área.

A redução do PIB brasileiro em 
2020 deverá chegar a 9,2%. Devem 
sofrer contrações maiores Argenti-
na (-10,5%), Peru (-13%) e Vene-
zuela (-26%). A menor queda será 
a do Paraguai (-23%). No geral, 
o PIB da região deve cair 9,1%. 
A previsão anterior, divulgada em 
abril, era de um encolhimento de 
5,3% para este ano. O índice será 
quase o dobro da previsão para o 
mundo, que deve ficar em 5,2%.

A Cepal também estima aumen-
to do desemprego e da pobreza. A 
taxa de desocupação vai afetar 44 
milhões de pessoas, corresponden-
do a 13,5% da região. O resultado 
poderá marcar um aumento de 5,4 
pontos percentuais (p.p.). em rela-
ção a 2019, quando era 8,1%.

A pobreza deve aumentar de 
30,2% para 37,3% entre o ano pas-
sado e este. E a pobreza extrema 
deve crescer de 11% para 15,5% no 
mesmo período. Essa é uma cifra 
muito preocupante, pois essas pes-
soas podem não conseguir cumprir 
com sua dieta alimentar mínima.

Nas estimativas de variação do 
índice Gini (que mede desigualda-
de social) o Brasil foi inserido no 
segundo grupo com possível ele-
vação (de 5% a 5,9%), juntamente 
com Chile, El Salvador e México. 
Acima desse patamar (6% ou mais) 
estão Peru, Argentina e Equador.

Paralisação de viagens ajuda
contas externas, mas fuga de 
capitais sobe e investimento cai

Endividamento 
aumenta entre 
aqueles que 
ganham menos

O número de brasileiros com 
dívidas em cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque especial, 
carnê de loja, crédito consignado, 
empréstimo pessoal e prestação de 
carro e de casa cresceu novamen-
te em julho (0,3 ponto percentual 
com relação a junho), renovando o 
maior patamar da série, iniciada em 
janeiro de 2010.

No comparativo anual, o índice 
apresentou aumento de 3,3 pontos 
percentuais, de acordo com a Pes-
quisa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (Peic), rea-
lizada pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

“Indicadores recentes têm de-
monstrado sinais de alguma recu-
peração da economia a partir de 
maio e junho, mas ainda permane-
cem incertezas sobre a retomada, e 
a proporção de consumidores endi-
vidados no país é elevada”, destaca 
o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros.

Assim como no mês anterior, a 
proporção de famílias endividadas 
apresentou tendências distintas en-
tre as faixas de renda pesquisadas. 
Para as com renda até 10 salários 
mínimos, o percentual alcançou o 
recorde de 69% – contra 68,2% em 
junho. A economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis Ferrei-
ra, ressalta que o endividamento é 
crescente e segue tendência posi-
tiva desde fevereiro de 2020 para 
este grupo.

Para as famílias que recebem 
acima de 10 salários mínimos, a 
proporção de endividamento di-
minuiu para 59,1% em julho, ante 
60,7% em junho. “Os níveis de 
endividamento vêm caindo desde 
abril deste ano para esse grupo, 
o que demonstra um aumento na 
propensão a poupar”, completa 
Izis.

O número de famílias com dívi-
das ou contas em atraso aumentou 
de 25,4% em junho para 26,3% em 
julho, atingindo a maior proporção 
desde setembro de 2017. Na com-
paração com julho de 2019, houve 
crescimento de 2,4 pontos percen-
tuais. Neste item, também foi ob-
servado comportamento distinto 
entre as faixas de renda: a parcela 
de brasileiros inadimplentes que 
recebem até 10 salários mínimos 
por mês cresceu de 28,6% em ju-
nho para 29,7% em julho, enquanto 
no grupo com renda superior a 10 
salários o percentual registrou leve 
retração mensal (de 11,3% em ju-
nho para 11,2% em julho).

Os Ministérios da Saúde e da 
Economia têm trabalhado com 
a Fiocruz em uma engenharia 
financeira para garantir a trans-
ferência de tecnologia para pro-
dução de vacinas no Brasil e a en-
trega de 100 milhões de doses, a 
um custo de U$ 2,60 (R$ 13,50).

Para isso, o país precisará in-
vestir R$ 1,6 bilhão – podendo 
chegar a R$ 2 bi, por conta de 
encargos tributários – para ter 
autossuficiência na produção da 
vacina contra o Covid-19, dentro 
da parceria firmada com a Uni-
versidade de Oxford e o labo-
ratório AstraZeneca, explicou a 
presidente da Fiocruz, Nísia Trin-
dade, aos 15 deputados federais 
da Comissão Externa do Corona-
vírus da Câmara que visitaram a 
Fundação nesta terça-feira.

Uma Medida Provisória nes-
se sentido, já chamada de MP da 
Vacina, está em elaboração pelo 
governo. China e Índia já se an-
teciparam e estão produzindo a 
vacina antes mesmo da confirma-
ção dos estudos, que já estão em 
fase adiantada.

“Os Estados Unidos estão su-
gerindo uma vacina de U$ 40 
(R$ 260) a dose. Só aí, temos 
uma economia de R$ 22 bilhões. 
Se agirmos com antecedência, 
teremos condições tecnológicas 
para abastecer mercado inter-
no e ainda vender a vacina para 

o exterior”, disse o deputado 
Dr.Luizinho (PP-RJ), presidente 
da comissão.

Com resultados positivos nos 
testes feitos até agora, é provável 
que seja concedida uma licença 
de fabricação para que o Brasil 
possa fazer como a China e a Ín-
dia e já começar a produzir. A ex-
pectativa é que, se tudo der certo, 
a produção seja iniciada ainda em 
dezembro.

Mas, para isso, a fábrica de 
vacinas de Bio-Manguinhos 
terá que adquirir equipamentos 
e fazer adaptações no espaço 
físico. Só a adequação de equi-
pamentos e área de serviço o 
investimento previsto é de R$ 
99,2 milhões.

A participação do Brasil no 
projeto (de risco tecnológico) 
equivale a um desembolso de 
R$ 504 milhões, mas isso inclui 
a transferência de tecnologia, 30 
milhões de doses numa primeira 
fase (dezembro) e outras 70 mi-
lhões numa etapa posterior (pri-
meiro trimestre de 2021).

Na semana passada, o Mo-
nitor Mercantil revelou que os 
laboratórios podem lucrar 300% 
com vacinas, e que o custo de 
vacinação de 80% da população 
brasileira começaria em R$ 16 
bilhões, se tiver que comprar o 
produto com lucro para as farma-
cêuticas.

As contas externas registraram 
saldo positivo em junho, terceiro 
mês consecutivo, informou o Ban-
co Central. O superávit em transa-
ções correntes, que são as compras 
e vendas de mercadorias e serviços 
e transferências de renda do Brasil 
com outros países, chegou a US$ 
2,235 bilhões. É o maior saldo po-
sitivo para junho da série histórica 
do BC, iniciada em 1995.

Em junho de 2019, foi registrado 
déficit em transações correntes de 
US$ 2,659 bilhões. “Essa mudança 
decorreu, principalmente, da redu-
ção de US$ 2,2 bilhões no déficit 
em serviços e do aumento de US$ 
2,2 bilhões no superávit comer-
cial”, conforme anota relatório do 
BC.

No primeiro semestre, as tran-
sações correntes tiveram déficit 
de US$ 9,734 bilhões, recuo de 
53,6% na comparação com o mes-
mo período do ano passado, quan-
do o saldo negativo chegou a US$ 
20,998 bilhões. Em 12 meses en-
cerrados em junho, o déficit che-
gou a US$ 38,2 bilhões (2,35% do 
Produto Interno Bruto), ante US$ 
43,1 bilhões (2,58% do PIB) até o 
mês anterior.

A quase total paralisação das 
viagens internacionais respondeu 
por mais da metade da redução do 
déficit em serviço. As despesas lí-

quidas foram de US$ 72 milhões 
em junho de 2020, em comparação 
a US$ 1,2 bilhão no mesmo mês de 
2019.

Em junho, após quatro meses de 
saídas líquidas, os investimentos 
em carteira no mercado doméstico 
somaram ingressos líquidos de US$ 
2,380 bilhões, dos quais US$ 1,948 
bilhão em títulos de dívida e US$ 
432 milhões em ações e fundos de 
investimento. Nos seis primeiros 
meses de 2020, houve saídas líqui-
das de US$ 31,252 bilhões, ante 
ingressos líquidos de US$ 9,087 
bilhões em período similar do ano 
anterior. Nos 12 meses até junho, 
a saída líquida de investimento em 
carteira no mercado doméstico so-
mou US$ 47,9 bilhões.

Se as transações correntes estão 
em um nível melhor, por outro lado 
os ingressos líquidos em investi-
mentos diretos no país (IDP) têm 
sinal contrário. Apesar da melhora 
em junho – US$ 4,754 bilhões ante 
US$ 574 milhões em junho de 2019 
– o IDP caiu, no primeiro semestre, 
para US$ 25,349 bilhões, ante US$ 
32,233 bilhões nos cinco meses de 
2019. Nos 12 meses encerrados 
em junho de 2020, o IDP totalizou 
US$ 71,7 bilhões, correspondendo 
a 4,41% do PIB, em comparação a 
US$ 67,5 bilhões (4,05% do PIB) 
no ano anterior.

Fabio Pozzebom / ABr
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Líderes nacionalistas: Getúlio Vargas e a democracia O impacto da tecnologia 
nos bancos durante a 
pandemia de Covid-19

Para o alto e avante

Já faz um tempo que o 
comportamento das pesso-
as para consultas e transa-
ções financeiras passou a 
ser digital. De acordo com 
pesquisa da Febraban rela-
cionada ao comportamento 
financeiro em 2019, o orça-
mento total que o segmen-
to de tecnologia obteve dos 
bancos foi de R$ 24,6 bi-
lhões, 24% maior do que os 
R$ 19,8 bilhões registrados 
em 2018. Agora com a pan-
demia de Covid-19 uma sé-
rie de adaptações tecnológi-
cas tornaram-se necessárias 
para que o setor bancário 
continue a operar de forma 
cada vez mais digital.

É importante contextua-
lizar e relembrar as iniciati-
vas realizadas pelos bancos 
neste momento. No que diz 
respeito aos negócios, as 
primeiras medidas adotadas 
foram a criação de linhas 
de crédito e a prorrogação/
renegociação dos contratos 
vigentes. O impacto reces-
sivo da Covid-19 sobre a 
economia reduz a inflação 
e torna o ambiente cada 
vez mais propício à que-
da das taxas de juros, cuja 
tendência de declínio já se 
apresentava desde antes da 
crise.

Outro aspecto a ser con-
siderado é que, embora te-
nha havido um crescimento 
da abertura de novas contas 
bancárias, grande parte des-
ses clientes não tem perfil 
de consumo de outros pro-
dutos bancários. Logica-
mente, os bancos terão que 
tentar capitalizar e fidelizar 
estes clientes. Desta forma, 
é necessário que estejam 
preparados para lidar com 
este cenário e todas essas 
questões, especialmente 
para o risco de perdas, uma 
vez que inevitavelmente 
ocorrerão inadimplências.

A resposta para o en-
frentamento desta situação 
passa cada vez mais pela 
tecnologia, pela digitaliza-
ção de tudo o que envolve 
a atividade bancária. Em 
relação ao atendimento, é 
extremamente necessário 
educar o comportamento 
dos clientes durante o perí-
odo da crise, ensinando-os 
e incentivando-os a poupar, 
direcionando-os para as 
linhas mais interessantes, 
entre outros.

No campo dos produtos 
tornou-se ainda mais im-
portante acelerar o que já 
estava sendo feito para ope-
racionalizar as vendas e os 
serviços digitais. De fato, 
existem bancos mais madu-
ros e outros menos, porém, 
o caminho do digital foi 
obrigatoriamente acelerado 
neste momento. Também 
existem necessidades rela-
cionadas a ajustes no mode-
lo operacional e ao controle 
de custos, já que investir 
em soluções que sobrevive-

rão após a pandemia e que 
continuarão interessantes é 
sempre o caminho mais es-
tratégico.

A multiplicação dos ca-
nais digitais de atendimento 
é uma solução já existente, 
mas deve ser aprimorada. 
Hoje, diversos bancos já 
utilizam tecnologias mais 
avançadas como inteligên-
cia artificial e chatbots, para 
minimizar a necessidade 
de interação com os aten-
dentes. Os bancos que já 
nasceram digitais estavam 
com toda a plataforma tec-
nológica preparada para o 
atendimento não presencial. 
Já bancos tradicionais, por 
conta da pandemia, tive-
ram que acelerar a corrida 
por mudanças em sistemas 
e procedimentos, inclusi-
ve com a reconstrução de 
suas plataformas de internet 
banking e mobile banking.

O aumento da demanda 
por canais digitais reforçou 
a necessidade do segmen-
to bancário em ampliar e 
aprimorar os seus recur-
sos, com a implementação 
de novas tecnologias. Para 
o omnichannel, por exem-
plo, ainda há um caminho 
a ser perseguido, e este é 
mais um processo no qual 
os bancos que já nasceram 
digitais possuem vantagem 
frente aos bancos tradicio-
nais.

Hoje, não ser digital não 
é uma opção. A digitaliza-
ção para atender aos clien-
tes é importante e necessá-
ria. O desafio é quebrar a 
mentalidade tradicional e 
entender qual é a real ne-
cessidade do cliente. Um 
exemplo é a abertura de 
conta. Muitas vezes, é ir-
relevante para o cliente se 
existem ou não pessoas e 
processos por trás, se ao fi-
nal ele conseguir abrir sua 
conta virtualmente. Sendo 
assim, um processo que 
ainda não é 100% digital 
atinge essa necessidade do 
cliente.

Porém, quando olhamos 
internamente, este banco 
gastou muito mais do que 
um banco completamente 
digital. A pandemia eviden-
ciou que as instituições que 
estavam mais avançadas 
nesse processo encontram-
-se em uma posição mais 
vantajosa.

Por todos estes aspectos 
mencionados, o forte im-
pacto da Covid-19 no setor 
bancário acentuou ainda 
mais a busca por soluções 
tecnológicas. O desafio 
imposto pela pandemia es-
cancarou a importância e a 
urgência em investir em tec-
nologias que mantenham e 
promovam a relevância das 
instituições financeiras.

q Reginaldo Santos
Diretor executivo  

da Provider IT.

A relação de Getúlio Var-
gas com a democracia tal-
vez seja uma das dimensões 
mais complexas e menos 
compreendidas do vasto le-
gado getulista.

Em primeiro lugar, é pre-
ciso qualificar o entendimen-
to de democracia. Há duas 
concepções, uma meramen-
te formal e procedimental, 
típica do liberalismo, e uma 
outra, social, referente a uma 
maior participação popular 
nos assuntos de Estado, na 
distribuição das riquezas 
produzidas e na mobilização 
dos organismos intermediá-
rios como os sindicatos.

Getúlio não tomava como 
absoluta essa primeira con-
cepção de democracia, pois 
ela, por definição, não é ab-
soluta, mas um simples meio 
de escolha de governantes, 
conveniente ou não aos ob-
jetivos nacionais e populares 
conforme as circunstâncias 
políticas. Mas ele nunca re-
lativizou a concepção social 
de democracia, cuja imple-
mentação progressiva uni-
fica as diferentes fases da 
chamada Era Vargas.

Ainda assim, sempre que 
possível, Getúlio respeitou 
os procedimentos formais 
da democracia. Candidatou-
-se a presidente pela Aliança 
Liberal nas eleições de 1930, 
numa disputa em que perdeu 
de forma fraudulenta para 
o candidato Júlio Prestes, 
apoiado pelos cafeicultores 
paulistas.

Em 10 de fevereiro de 
1931, três meses depois de 
assumir a Presidência, no-
meou uma comissão para 
iniciar uma Constituinte. 
Em 24 de fevereiro de 1932, 
Getúlio converteu em lei um 
novo Código Eleitoral que 
incluía o voto secreto, o voto 
feminino, a criação de uma 
justiça eleitoral independen-
te, a representação profissio-
nal e a representação pro-
porcional para garantir um 
maior peso para a oposição 
no Legislativo.

Em maio de 1932, Getú-
lio marcou a eleição cons-
tituinte para maio de 1933. 
Ou seja, antes da revolta 
oligárquica de 1932, fei-
ta a pretexto de exigir uma 
nova Constituição, Getúlio 

já tinha dado todos os pas-
sos para constitucionalizar 
o país. O que as oligarquias 
paulistas queriam não era 
uma nova constituição, mas 
derrubar Getúlio e reverter a 
Revolução de 30 para abolir 
os direitos sociais por ele 
criados e o novo papel do 
Estado enquanto indutor do 
desenvolvimento em bases 
nacionais.

Mas a burguesia paulista 
e seus aliados foram derrota-
dos e, em 1934, foi promul-
gada uma nova Constituição 
por uma constituinte em 
grande parte oposicionista 
ou pelo menos não ligada 
ao governo, mas que sacra-
mentou, por ampla votação, 
todas as principais medidas 
sociais e do Código Eleitoral 
de 1932, assim como elegeu 
Getúlio para um mandato 
que duraria até 1938. Essas 
políticas depois seriam ra-
tificadas na Constituinte de 
1946 pelo PTB, o partido 
que Getúlio viria a formar ao 
fim do Estado Novo, e for-
maram a plataforma básica 
desse partido.

Getúlio candidatou-se a 
presidente pelo mesmo PTB 
em 1950, sagrando-se ven-
cedor de forma inconteste, 
inclusive em São Paulo, onde 
contou com cerca de 64% 
dos votos válidos. Foi nesse 
contexto que Carlos Lacer-
da, suposto defensor da de-
mocracia, defendeu o golpe 
contra o candidato eleito, 
afirmando que “o sr. Getúlio 
Vargas senador não deve ser 
candidato à Presidência. Can-
didato, não deve ser eleito. 
Eleito, não deve tomar posse. 
Empossado, devemos recor-
rer à revolução para impedi-
-lo de governar”. O fetiche 
pelo golpismo era uma das 
características dos inimigos 
de Vargas, não do próprio.

O único momento em que 
Getúlio recorreu a uma situ-
ação de força foi no Estado 
Novo. Ainda assim, ele não 
o fez uma insaciável fome 
de poder, como muitos ana-
listas viriam a colocar, mas 
em resposta a um quadro 
de radicalização política, 
num contexto internacional 
cada vez mais violento e 
disputado entre o fascismo, 

o comunismo e as democra-
cias ocidentais. No Brasil, 
os comunistas eram pouco 
expressivos e suas preten-
sões de poder na Intentona 
já haviam sido devidamente 
debeladas. Muito mais peri-
gosos eram os integralistas, 
apoiados por Itália e Alema-
nha. O STF, de cunho libe-
ral-conservador, também era 
uma ameaça golpista real.

Assim, em 1937, a alter-
nativa ao Estado Novo ge-
tulista não era a democracia 
liberal e a realização das 
eleições de 1938, mas sim 
uma ditadura fascista e servil 
à Itália e Alemanha ou uma 
ditadura judicial. Em ambos 
esses dois últimos casos, se-
riam revogadas as conquis-
tas sociais e econômicas da 
Revolução de 30, como a na-
cionalização do subsolo, os 
direitos trabalhistas, a edu-
cação pública, gratuita e de 
qualidade e o reconhecimen-
to das manifestações cultu-
rais dos negros e dos índios. 
Como Getúlio havia dito, 
haveria um Estado Novo ou 
com ele ou contra ele.

Felizmente, Vargas saiu 
na frente e instaurou um Es-
tado Novo que aprofundou 
as conquistas democráticas e 
sociais da Revolução de 30, 
ainda que ao preço de algu-
ma concessão a setores rea-
cionários, representados por 
quadros como Filinto Müller 
e Francisco Campos, que 
posteriormente cerrariam fi-
leiras com o antivarguismo, 
ao lado dos mesmos libe-
rais cuja oposição ao Estado 
Novo não era pelo autorita-
rismo do regime, mas pelo 
caráter nacionalista e popu-
lar de que ele se imbuía.

Mesmo ditatorial, o Es-
tado Novo brasileiro nem 
de longe foi tão repressor 
quanto se poderia imaginar. 
O escritor austríaco Stefan 
Zweig, que aportou ao Brasil 
nessa época, disse que havia 
no Brasil mais liberdade civil 
do que na maioria dos países 
europeus, mesmo nos ditos 
democráticos. A maior parte 
dos perseguidos pelo Estado 
Novo não foram comunistas 
e progressistas, mas integra-
listas, que chegaram a tentar 
um golpe contra Getúlio em 

1938. Inclusive, um dos per-
seguidos pelo Estado Novo 
foi o jurista Vicente Rao, um 
dos baluartes do anticomu-
nismo no Brasil e que, como 
ministro da Justiça, havia as-
sinado a deportação de Olga 
Benário para a Alemanha.

Getúlio resistiu aos apelos 
de se criar um partido hege-
mônico, a exemplo do fas-
cismo na Itália, ou mesmo 
um partido como o PRI no 
México. Também ele mes-
mo deu início, ainda no auge 
do Estado Novo, a planejar 
a sua dissolução e a transi-
ção a uma democracia que 
mantivesse os avanços tra-
balhistas e sociais. Foi nessa 
época que surgiu a ideia de 
formar um Partido Traba-
lhista brasileiro que lutasse 
para manter e aperfeiçoar o 
Estado social criado ante-
riormente. Getúlio também 
esteve à frente da criação do 
PSD como contraparte oli-
gárquica do PTB; mostrava 
o interesse do presidente em 
criar um sistema partidário 
competitivo.

O fato de Getúlio ter inves-
tido na criação de um partido 
voltado à participação eleito-
ral, como o PTB, mostra que, 
sempre que possível, ele pra-
ticava a democracia formal, 
sendo, portanto, injusto acu-
sá-lo de ditador e autoritário. 
Mais ainda, foi ele o inaugu-
rador da democracia social, 
sem a qual os procedimentos 
eleitorais apenas servem ao 
revezamento de oligarquias 
indiferentes às misérias do 
povo.

Na verdade, foram os an-
tivarguistas que, brandindo 
a bandeira da democracia, 
praticaram ostensivamen-
te o golpismo e a violência 
contra as classes popula-
res, tendo liderado golpes 
ou tentativas de golpes em 
1932, 1937, 1945, 1950, 
1954, 1955 e 1964, todos 
eles visando suprimir direi-
tos sociais, reprimir as orga-
nizações trabalhistas e rifar a 
soberania do Brasil em favor 
dos EUA.

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência 

Política na Universidade 
Federal Fluminense.

A pandemia está mudando 
o mundo e exigiu das pessoas 
e sociedades mudanças e re-
adaptações do modo de agir 
que muito provavelmente 
não voltarão mais a ser como 
antes. Todos tiveram que 
exercitar nova visão sobre 
a maioria das coisas, como 
agir, como ver o seu seme-
lhante, modelos de gestão, 
entre outros. E nesse exer-
cício é possível identificar 
acertos e erros ou, simples-
mente, novos procedimentos 
que podem trazer benefícios 
para a coletividade.

No Rio de Janeiro, se-
gundo dados do Instituto de 
Segurança Pública (ISP), no 
primeiro mês da determina-
ção do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que suspen-
deu as operações policiais 
em comunidades fluminen-

ses durante a pandemia – 
permitidas apenas em casos 
excepcionais – o Rio teve 
uma queda de 73% nas mor-
tes cometidas por agentes de 
Estado, que atingiram o me-
nor patamar desde dezembro 
de 2015.

Especialistas divergem, 
pois uns apontam maior do-
mínio e expansão do tráfi-
co, por outro lado fica claro 
que a política de confronto, 
adotada há décadas, já deu o 
que tinha que dar. Como res-
saltamos há anos, cada vez 
mais fica evidente que é pre-
ciso mudar o modus operan-
di, apostando na inteligência 
e estratégia.

Para combater a violên-
cia é preciso planejamento a 
médio e longo prazo, consi-
derando o envolvimento de 
outras áreas sociais, como 

educação, saneamento, mo-
radia etc. que precisam ca-
minhar junto com a força de 
segurança.

Já se falou exaustivamen-
te que o poderio que o nar-
cotráfico alcançou não será 
combatido só com ações 
policiais. A criminalidade 
está entranhada nos variados 
setores da sociedade, com 
tentáculos por toda parte que 
precisam ser identificados e 
desfeitos de forma gradual e 
inteligente.

As mais de mil favelas do 
Rio, fora as inúmeras comu-
nidades nas demais regiões 
do estado, estão armadas 
até os dentes, respaldadas 
por braços do crime que fa-
cilitam a entrada de armas e 
drogas. Assim, barbarizam o 
cidadão e a sociedade como 
um todo. Não será só com 

tiro, porrada e bomba que 
resolveremos o problema. 
Na realidade, o enfrenta-
mento ao crime organizado é 
um negócio bem mais com-
plexo.

Em meio a total imprevi-
sibilidade do que ainda vem 
pela frente até que a situação 
da saúde se normalize, quem 
sabe com a chegada da vaci-
na contra a Covid-19, preci-
samos observar e tirar lições. 
O Rio não pode continuar 
como está. Chegamos ao 
fundo do poço e se há uma 
vantagem nisso é a certeza 
de que só há um caminho a 
percorrer: plagiando o bor-
dão do super-herói, “para o 
alto e avante”.

q Marcos Espínola
Advogado e especialista em 

Segurança Pública.
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Parcerias podem ajudar  
a reerguer os Correios

Enquanto a direção dos Correios tenta evitar a greve 
dos funcionários, pavimentada por um arrocho nos bene-
fícios trabalhistas e por uma péssima negociação, al-
ternativas para o futuro da empresa são postas à mesa. 
E não têm nenhuma relação com privatização. (Vale o 
parêntese: nos EUA, os empresários se uniram contra a 
ideia de Trump de vender o USPS, pois sabe que só a 
companhia estatal chega a todos os cantos do país.)

A Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap) 
lembra o sucesso no processo de seleção pública de par-
ceiro para o banco postal. O Banco do Brasil pagou aos 
Correios mais de R$ 2 bilhões, além das taxas definidas 
para cada operação realizada. Em 10 anos de parceria com 
o Bradesco, mais de 11 milhões de contas foram abertas.

“Além do banco postal, há diversos outros segmen-
tos em que parceiros privados podem ter interesse em 
investir para exploração exclusiva da rede dos Correios. 
Pode-se pensar, por exemplo, em seguros, capitalização 
e logística integrada. Cada negócio desse, colocado na 
perspectiva do tamanho empresarial dos Correios, pode 
fazer uma grande diferença para qualquer parceiro”, de-
fende a Adcap.

Sadopopulismo
Uma sociedade esfacelada, onde não há mais em-

prego, apenas trabalho precarizado, o que faz com que 
milhares de pessoas sobrevivam de bicos, e na qual os 
direitos sociais foram subtraídos em nome de reformas 
que, no final das contas, somente ampliaram a desigual-
dade de renda. E para administrá-la, uma nova forma de 
fazer política, o sadopopulismo, por meio da qual o gov-
ernante, deliberadamente, adota medidas que prejudicam 
a maioria da população, aumentando o seu sofrimento, 
enquanto faz a exaltação da própria ignorância

Essa radiografia de um país não é exclusividade do 
Brasil, explica o professor e pesquisador da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Fábio Lopes 
da Silva no livro Sadopopulismo: de Putin a Bolsonaro 
(Editora Insular). O professor explica como essa nova 
forma de governo, baseada na ideia de crise permanente, 
tomou conta do país. O termo foi cunhado pelo histo-
riador norte-americano Timothy Snyder, professor da 
Universidade de Yale, que supervisionou uma pesquisa 
de Fábio entre 2018 e 2019 sobre os escritos do italiano 
Primo Levi (1919-1987).

Poluição fica
A comercializadora nacional Tradener, de Curitiba, 

começou esta semana a exportar energia para a Argen-
tina, gerada em termelétricas. O Brasil exporta eletric-
idade e fica com a conta da agressão ao meio ambiente 
causada pela queima do gás.

Doces
A doceria carioca Lecadô inaugurou um quiosque no 

Passeio Shopping, em Campo Grande, e abrirá, até o fi-
nal do mês, uma loja na tradicional Galeria Condor, no 
Largo do Machado. Com essas inaugurações, passa a 
contar com 26 lojas próprias e franqueadas. Até o final 
do ano, os planos são de inaugurar cinco unidades.

O mundo gira
Alexandre de Moraes, 2016: pro petismo, advogado do 

Cunha e PCC; pro antipetismo, avalista da democracia. 
Alexandre de Moraes, 2020: pro petismo, avalista da de-
mocracia; pro antipetismo, advogado do Cunha e PCC.

Rápidas
A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria 

do Rio de Janeiro fará a segunda edição do “Desafio de 
Gestão”, com participação da Enel. Na 1ª etapa, dia 29, 
entre 16h e 17h30, a companhia de energia apresentará 
os seus principais desafios. Em seguida, empresas com 
soluções inovadoras poderão se inscrever para participar 
de uma rodada B2B virtual com os executivos da multina-
cional italiana, que acontecerá em 6 de agosto, entre 9h e 
18h. Inscrições em bityli.com/WHELp *** Nesta quarta, 
às 20h, o coletivo A Liga realizará encontro virtual com 
a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa 
do Rio, Danielle Barros. Em pauta, a Lei Aldir Blanc e 
a cultura nas redes para a cena. No Facebook da Liga @
aligario2020 *** O Lawgorithm e o Instituto LGPD re-
alizarão congresso “Inteligência Artificial e o Combate à 
Covid-19: Desafios Regulatórios”, dia 30, das 08h30 às 
13h30. Inscrição em bit.ly/ia-covid19 *** A Aasp real-
izará nesta quinta-feira, às 16h, o webinar “As revisões 
previdenciárias à luz do Decreto 10.410, de julho de 
2020”. Inscrições: mla.bs/bd6feff3 *** O Conselho Fed-
eral de Contabilidade (CFC) marcou para 16 de agosto a 
primeira edição do Exame de Suficiência 2020, que será 
na modalidade a distância e apenas para os pouco mais de 
40 mil candidatos já inscritos e com boletos pagos.

Recado à família Bolsonaro: 
‘Fora das eleições dos EUA’
Apoio parecido 
deu em derrota 
na Argentina

“A família Bolsonaro pre-
cisa ficar de fora das eleições 
dos EUA”. Assim, o deputado 
pelo partido Democrata  Eliot 
Engel, presidente da Comis-
são de Relações Exteriores da 
Câmara dos Estados Unidos, 
repreendeu o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
após compartilhar um vídeo 
em apoio à reeleição de Do-
nald Trump nos Estados Uni-
dos: “Trump 2020”.

“Já vimos este filme an-
tes”, algo que classificou 
como “vergonhoso e inacei-
tável”. Eliot afirmou que a 
família Bolsonaro deve ficar 
“de fora” do pleito eleitoral 
norte-americano, previsto 
para ser realizado no início 
de novembro.

Responsável pela legisla-
ção e supervisão da política 
externa do país, a comissão é 
formada por maioria demo-
crata. O episódio demonstra 
o desgaste do governo Bol-
sonaro no âmbito da política 
externa. Eduardo Bolsonaro 
já foi cotado para se tornar 
embaixador do Brasil nos 
EUA, mas seu pai desistiu 

da ideia após ampla reper-
cussão negativa gerada pela 
falta de experiência do depu-
tado para o cargo.

Essa não é a primeira vez 
que Eduardo apoia a reelei-
ção de Trump. Em 2019, ele 
e o chanceler Ernesto Araújo 
se reuniram com o presiden-
te norte-americano em Wa-
shington. O deputado tam-
bém fez parte da comitiva 
presidencial que viajou aos 
EUA entre 7 e 10 de março 
deste ano.

EUA e Brasil são os países 
mais afetados pela pandemia 
do coronavírus, liderando os 
rankings de mortes e casos 
confirmados. Até por essa 

condução errática da cri-
se sanitária, Donald Trump 
aparece atrás de Joe Biden, 
seu principal adversário, na 
corrida pela Casa Branca, 
fato que preocupa o governo 
Bolsonaro.

Apoio público em elei-
ções presidenciais fora do 
Brasil já promoveu desgaste 
político na vizinha Argen-
tina. Jair Bolsonaro. Ele 
apoiou a reeleição, contra a 
vontade do então presiden-
te, de Mauricio Macri, que 
acabou perdendo para Al-
berto Fernández que acabou 
sendo eleito, tendo como 
vice-presidente Cristina 
Kirchner.

Novas regras e instrumentos legais no combate a fake news
A criação de novas regras 

e instrumentos legais para o 
combate às notícias falsas, 
as fake news, que ampliem 
as possibilidades, inclusive, 
de responsabilização das 
plataformas de redes sociais.
O presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli, ao defen-
der sua proposta disse que 
“não podemos normalizar, 
condescender e aceitar as 
fake news como um fenôme-
no inevitável.”

Foi mais além ao afirmar 
que “ nós não podemos acei-
tar isso como algo que seja 
impossível de combater ou 
que se tornará natural no dia 
a dia. Temos que ter instru-
mento, Estado, regulamenta-
ção, sim, e responsabilidade 
do mercado”.

Toffoli, durante fez essa 
defesa nesta terça-feira, du-
rante seminário online sobre 
liberdade de expressão, or-
ganizado pelo site Poder360 
em parceria com o Obser-
vatório de Liberdade de Im-
prensa da Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB).
O ministro destacou que 

em todo o mundo há o mo-
vimento de exigir maior res-
ponsabilização das empresas 
em torno das fake news, e 
que as plataformas “sabem 
que essa responsabilidade 
está chegando”, mas tentam 
postergar essa regulação por 
razões econômicas.

No fim de junho, o Sena-
do aprovou um projeto de lei 
com o objetivo de combater 
a disseminação de informa-
ções falsas por meio de redes 
sociais e serviços de mensa-
gem. O texto depende agora 
de análise da Câmara dos 
Deputados.

A iniciativa foi criticada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro, que disse ser uma limi-
tação à liberdade de expres-
são. Ele já disse também que 
pretende vetar trechos da lei 
se receber o texto aprovado 
pelo Senado para sanção.

Inquérito

Toffoli também voltou a 

defender nesta terça-feira o 
inquérito das fake news, aber-
to de ofício por ele e relatado 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes. O presidente do Su-
premo disse que a investiga-
ção tem como alvo uma “má-
quina de desinformação”.

“O que se investiga na-
quele inquérito vai muito 
além de manifestações ou 
críticas contundentes con-
tra a Corte. Trata-se de uma 
máquina de desinformação, 
utilizando-se de robôs, de 
financiamento e de perfis 
falsos para desacreditar as 
instituições democráticas re-
publicanas e seus agentes”, 
disse Toffoli.

Na semana passada, após 
determinação de Moraes, o 
Twitter e o Facebook bloque-
aram perfis de diversos usuá-
rios investigados no Supremo 
pela suposta disseminação 
de notícias falsas e por fazer 
ameaças a ministros da Corte.

No dia seguinte ao blo-
queio, o presidente Jair 
Bolsonaro, por meio da 
Advocacia-Geral da União 

(AGU), ingressou com uma 
ação direita de inconstitucio-
nalidade (ADI) no Supremo, 
pedindo que seja derrubada 
qualquer decisão que deter-
mine o bloqueio de perfis em 
redes sociais.

Até o fim da semana, 
quando termina o recesso 
do Poder Judiciário, a ação 
encontra-se na mesa de To-
ffoli, que pode decidir sobre 
o pedido de liminar antes de 
encaminhar o processo ao 
relator, ministro Edson Fa-
chin.

“Nós temos no Brasil 
mais de 200 mil pessoas 
presas provisoriamente sem 
sentença de 1º grau. Nós não 
temos 200 mil redes sociais 
paradas. Choca mais as redes 
sociais paradas, meia dúzia 
de redes sociais paradas, do 
que 200 mil pessoas presas 
sem sentença? São reflexões 
que nós temos que fazer, não 
estou aqui fazendo juízo de 
valor, estou dando fatos”, 
disse Toffoli nesta terça-fei-
ra, ao ser questionado sobre 
o assunto.

Joias de Cabral  
vão a leilão

Joias que pertenciam ao 
ex-governador Sérgio Ca-
bral vão a leilão extrajudicial 
nesta quarta-feira, às 14h30. 
Ao todo são 20 lotes que vão 
oferecer 15 diamantes e cin-
co lingotes de ouro 24 quila-
tes. No Edital 02/2020 para a 
venda, a Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas do 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública determinou 
que o leilão será eletrônico 
pela página www.depaula-
online.com.br, do leiloeiro 

público oficial, Luiz Tenório 
de Paula.

Entre os lingotes, um tem 
500 gramas com valor míni-
mo de R$ 92 mil, mas tem 
valor avaliado em R$ 115 
mil. Os outros têm 1 quilo, 
valor mínimo de R$ 184 mil 
e são avaliados em R$ 230 
mil. Já os diamantes, todos 
lapidados, que variam de 
2,05 a 4,57 quilates têm valo-
res avaliados em R$ 66.570 
até R$ 308.116. Os valores 
mínimos variam de R$ 52 
625,60 a R$ 246.492,80. Em 
sete dos lotes dos diamantes 
a indicação da lapidação é de 

corte, lustre e simetria exce-
lente. No restante, o corte é 
excelente, o lustre e a sime-
tria muito bons.

Mais postos para 
vacina chinesa

A partir desta quinta-feira 
(30), mais quatro centros de 
pesquisa vão dar início aos 
testes com a vacina chinesa da 
Sinovac, que é desenvolvida 
em parceria com o Instituto 
Butantan. A terceira fase de 
testes em humanos da Coro-
naVac, como foi chamada esta 
vacina contra o novo corona-

vírus, teve início na terça-feira 
passada (21) no Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Me-
dicina de São Paulo.

Apenas profissionais da 
saúde que ainda não tiveram 
a doença e que atuam com 
pacientes com covid-19 [a 
doença provocada pelo novo 
coronavírus] poderão parti-
cipar dos testes. Para atender 
aos critérios, esses profissio-
nais da saúde não poderão 
ter outras doenças e nem es-
tarem em fase de testes para 
outras vacinas. As voluntá-
rias mulheres também não 
poderão estar grávidas.
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Blá-Blá-Blamazônia
– Há duas edições, a coluna Empresa-Cidadã (22 de julho, 

“A Terceira Onda”; e 15 de julho, “É só um desmatamentozi-
nho, talquei?”) vem tratando sobre a destruição consentida (ou 
deliberada?) da Floresta Amazônica. O que resta dizer é de uma 
extensão amazônica. Então, priorizemos um tema restante que 
é o surpreendente carinho despertado nos três maiores bancos 
privados brasileiros (Itaú, Bradesco e Santander) pela Floresta.

– Eles são os recordistas brasileiros de lucros. Em 2019, o 
Itaú-Unibanco teve um lucro nominal – sem descontar a infla-
ção – de R$ 26,583 bi (crescimento de 6,4% em relação ao ano 
anterior); o Bradesco, de R$ 22,6 bi (crescimento de 18,3% 
frente a 2018); e o Santander, de R$ 14,181 bi (crescimento 
anual de 16,6%). No dia 22 passado, seus caciques reuniram-
-se virtualmente com o general vice-presidente do Brasil e 
presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Hamilton 
Mourão, para apresentar aquilo que, no entendimento deles, 
é o melhor para que as suas ações resguardem a Amazônia.

– As ações estão estribadas em três eixos. O primeiro é o de 
conservação ambiental e desenvolvimento da bioeconomia; o 
segundo é o eixo do investimento em infraestrutura sustentá-
vel; e o terceiro é o de garantia dos direitos básicos dos habi-
tantes da Região.

– Entre as ações propostas estão incluídas as seguintes: es-
tímulo às cadeias sustentáveis da região (como açaí, cacau e 
castanha), por meio de linhas de financiamento diferenciadas 
e/ou ferramentas financeiras e não-financeiras; viabilização 
de investimentos em infraestrutura básica para o desenvolvi-
mento social (como internet, energia, saneamento e moradia) 
e ambiental (exemplo do transporte hidroviário); fomento de 
um mercado de ativos e instrumentos financeiros de lastro ver-
de; atração de investimentos e promoção de parcerias para o 
desenvolvimento de tecnologias que impulsionem a bioeco-
nomia; e apoio para atores e lideranças locais que trabalhem 
em projetos de desenvolvimento socioeconômico na região.

– Acrescentam que as ações serão efetivadas em interação 
com o poder público para potencializar o impacto no desen-
volvimento econômico e social. Ressaltando a importância de 
todos assumirem as suas parcelas de compromissos com as 
futuras gerações, assinam o Memorial Otávio de Lazari Junior 
(presidente do Bradesco), Cândido Bracher (presidente do Itaú 
Unibanco) e Sérgio Rial (presidente do Santander Brasil). Os 
três bancos apontam que o próximo passo é a constituição de 
um conselho de especialistas com saberes diversificados nas 
questões sociais e ambientais para o desdobramento do plano 
que terá ações implementadas, a partir deste ano.

– Não sei se é uma proposição ou uma ameaça.

De Nordea para JBS: deu!
A Nordea Asset Management, responsável por ativos 

de empresas avaliados em € 230 bilhões, retirou a JBS 
do seu portfólio, em decorrência do conjunto da obra, 
com destaque para as relações da processadora de carnes 
com fornecedores comprometidos com o desmatamento 
na Amazônia. A Nordea figura na relação de 29 grandes 
investidores internacionais que advertiram o governo fe-
deral sobre a recusa de se aceitar mais desmatamentos 
na Amazônia (coluna Empresa-Cidadã de 22 de julho de 
2020, “A Terceira Onda”), lembrando-se que os 29 inves-
tidores que se protestaram reúnem recursos da ordem de 
US$ 3,7 trilhões, em oportunidades de investimentos.

Em 2017, a JBS foi multada em cifra equivalente a US$ 
7,7 milhões pelo Ibama, por comprar quase 50 mil bois 
(!) de áreas desmatadas ilegalmente no Estado do Pará. A 
cadeia de “fornecedores indiretos”, por sua complexidade 
(cria, engorda, abate), exige esforço maior do que o grupo 
diz empenhar para evitar o desmatamento.

SOS Floresta do Camboatá!
Não é preciso ir longe para defender florestas e biomas. 

Há, no Rio de Janeiro, um movimento, como reação aos pla-
nos de quem deveria ter mais o que fazer, e que, em plena 
pandemia, com mais de 80 mil vidas perdidas pela Covid-19, 
resolve construir mais um autódromo. Era disso que estáva-
mos sentindo falta... Este é o manifesto (abrir aspas).

“Precisamos da ajuda de todos que amam a natureza, pois 
não queremos autódromo nessa região de Deodoro, vim hoje 
aqui para lhe pedir uma grande ajuda, eu e meu grupo ecoló-
gico, mais outras pessoas de outros grupos, estamos comple-
tamente envolvidos a favor de uma floresta que representa 
muito para nós. E como existem outras áreas do exército pró-
ximas a Deodoro mesmo que já foram degradadas anterior-
mente, desde o Pan-Americano em 2008 que podem ser uti-
lizadas para a construção do autódromo e que não ira causar 
tanto impacto. Nós, humanos e os animais, já estamos sendo 
muito atingidos com a poluição do ar, poluição sonora e com 
a alteração do clima, onde nota-se nitidamente a elevação 
da temperatura causada pelo desmatamento. A Floresta de 
Camboatá, em Deodoro, é o último lugar de Mata Atlântica 
de áreas planas do Município do Rio de Janeiro com nas-
centes e áreas úmidas, onde no período de cheias ressurgem 
os peixes rivulídeos, conhecidos como peixes das nuvens, 
porque reaparecem com as chuvas.

Trata-se de uma região única, com um ecossistema equi-
librado, e que morrerá se sofrer as intervenções necessárias 
para se instalar ali o autódromo. aPor isso, por ser único, este 
paraíso ecológico, pedra preciosa, tesouro ambiental precisa 
ser preservado. Quem afirma isso é uma equipe de pesqui-
sadores do Instituto Jardim Botânico que conhece bem o lo-
cal porque desde a década de 80 ia para lá desenvolver pes-
quisas e coletar sementes de espécies nativas raras de Mata 
Atlântica para enriquecer a diversidade ambiental do próprio 
Jardim Botânico com plantas raras de Mata Atlântica com 
ameaça de extinção.”

Assina esta petição O Bugio, plataforma de campanhas 
online, coordenada pela equipe de Mobilização do Gre-
enpeace Brasil.

Vá trabalhar, prefeito!

Comércio de rua perdeu 80%  
nas primeiras semanas de julho

O comércio de rua do Rio 
de Janeiro acumulou perdas 
de 80% nas primeiras sema-
nas de julho, apesar da flexi-
bilização das atividades auto-
rizada pela prefeitura carioca 
no final de junho passado. 
Atualmente, as perdas estão, 
em média, entre 50% e 60%, 
disse o presidente do Clube 
dos Diretores Lojistas do Rio 
(CDL-Rio) e do Sindicato de 
Lojistas do Comércio (Sindi-
lojasRio), Aldo Gonçalves. 
As duas entidades represen-
tam 25 mil lojistas. “E não 
há nenhum sinal de recupera-
ção” apostou. “Só para aque-
les que conseguirem sobrevi-
ver. E serão poucos”.

Aldo afirmou que o fraco 
movimento se deve a dois 
motivos principais. O índice 
de desemprego no estado, 
que já era o maior do país, au-
mentou muito, porque “hou-
ve muita redução de contra-
tos de trabalho, de jornada e, 
consequentemente, redução 
de salários. Então, tem muita 
gente sem emprego ou com 

orçamento reduzido e não 
pode comprar. Há também 
ainda receio da Covid-19, 
mas principalmente é a ques-
tão do desemprego”. Segun-
do o presidente do CDL-Rio, 
o comércio está sem pers-
pectiva no curto prazo. “Mas 
os camelôs estão a pleno va-
por”, criticou, referindo-se ao 
comércio informal, conside-
rado um dos grandes entraves 
ao desenvolvimento das lojas 
legalizadas.

O presidente da Sociedade 
dos Amigos da Rua da Alfân-
dega e Adjacências (Saara), 
Eduardo Blumberg, disse que 
o problema no comércio do 
Centro foi o trabalho remoto.

“Muitas empresas deram 
home office até o final do ano 
e isso está derrubando muito 
o centro. Sem contar que falta 
turistas na cidade. São essas 
dificuldades do pequeno em-
presário. O movimento caiu 
muito”. A queda foi de 50%, 
na média, indicou Blumberg.

Alguns comerciantes con-
seguiram se recuperar porque 

se adaptaram rapidamente 
às vendas pela internet, com 
propaganda nas mídias so-
ciais. “Isso ajudou muito o 
comércio, mas nós estamos 
sentindo muito a falta da pes-
soa que trabalha nas redonde-
zas, que é o grande consumi-
dor do centro da cidade”

Na avaliação do presiden-
te do CDL-Rio e Sindilojas, 
Aldo Gonçalves, é difícil 
ter expectativa positiva para 
o Dia dos Pais, “porque as 
pessoas estão sem dinheiro”. 
Lembrou que no ano passa-
do, devido à crise econômico 
financeira do estado, todas as 
datas comemorativas tiveram 
resultados negativos. Com a 
pandemia do novo coronavi-
rus, o problema se agravou. 
“Não se pode esperar um mi-
lagre”, disse Gonçalves.

O presidente da Saara, 
Eduardo Blumberg, também 
está pessimista, além de con-
siderar a data comemorativa 
uma das mais fracas do ano 
normalmente. “Não acredito 
que vá ter aumento das ven-

das este ano. Em relação ao 
ano passado, vai cair”

Blumberg afirmou que 
falta financiamento para os 
pequenos empresários. Em-
bora já se veja uma quanti-
dade significativa de pessoas 
nas ruas que compõem a Sa-
ara, ele comentou que nem 
de longe esse movimento se 
aproxima do grande volume 
de pessoas “que a gente está 
acostumado a ver na região, 
principalmente na hora de 
pico do almoço, entre 11h30 
e 14h. Você vai ver muitas 
pessoas. Mas o nosso volume 
de pessoas é muito maior que 
esse”.

Na Rua da Carioca, tam-
bém no Centro, a maioria das 
lojas se encontra fechada. As 
que ainda resistem tiveram de 
efetuar cortes nos quadros de 
funcionários. Na Zona Sul, a 
situação não é diferente. Mui-
tos lojistas estão sendo obri-
gados a encerrar os negócios 
porque não têm condições de 
bancar as despesas.

Verbas destinadas para MKT digital e 
influenciadores superam 50% do total

O marketing digital e as 
campanhas com influencia-
dores ganharam força no pri-
meiro semestre deste ano e 
já correspondem por mais da 
metade das verbas destinadas 
ao marketing das empresas. 
Esta já era uma tendência do 
mercado, mas foi intensifica-
da por conta da pandemia de 
Covid-19 que levou às em-
presas a uma forte retração 
das vendas físicas e a uma 
migração muito mais rápida 
para o digital.

Segundo a pesquisa Ten-
dências para o Marketing, re-
alizada pela Adaction e Inflr, 
realizada entre abril e junho 
deste ano, 90% das empresas 
ampliaram os investimen-
tos em marketing digital em 
detrimento de outros canais. 
“No primeiro levantamento 
que fizemos, em março, vi-
mos uma retração forte dos 
investimentos em marketing 
como um todo, mas em se-
guida, houve a realocação de 
verba, com a adequação das 
campanhas para a nova reali-
dade trazida pelo isolamento”, 
explica Thiago Cavalcante, 
sócio da Adaction, veículo de 
comunicação de mídia digital 
e diretor de novos negócios 
da Inflr, startup especializada 
em ações com influenciadores 
digitais que consegue atingir 
100% dos seguidores, multis-
segmentar e direcionar as en-
tregas dentro da audiência de 
cada influenciador.

Após a queda de 60% 
dos investimentos em ma-
rketing ocorrida em março, 
houve uma retomada em 
abril (+14%), maio (+17%) 
e junho (+14%), sendo que, 
praticamente o total deste in-
cremento está relacionado a 
campanhas via Internet. “As 
empresas estão buscando 
através do marketing digital e 
uso de influenciadores novos 
canais para se conectarem 
com seus consumidores que 
ficaram distantes das lojas 
físicas durante a quarentena”, 
diz Thiago Cavalcante. Esse 
acolhimento fez a diferença, 
inclusive, quando o assunto é 
faturamento. De acordo com 
a pesquisa, quem não lançou 
mão de nenhuma ação via 
web, sentiu uma queda 20% 
maior das vendas no período 
mais crítico do isolamento.

Das verbas realocadas, o 
levantamento identificou que 
37% foram voltadas para pro-
moções de e-commerce; 27% 
para a divulgação de apps e 
soluções e o restante (36%) 
são de campanhas institucio-
nais que visaram dar apoio à 
população durante o período 
da quarentena. “Os gestores 
perceberam que precisavam 
observar sua reputação, após 
casos malsucedidos de em-
presários criticando o fim da 
quarentena e fazendo demis-
sões”, observa.

O levantamento também 
demonstrou que as marcas 

ampliaram significativamen-
te as campanhas realizadas 
junto a influenciadores digi-
tais, que ganharam espaço e 
visibilidade durante a qua-
rentena. Apesar da contração 
total dos investimentos em 
marketing, houve um aumen-
to de 20% de inversões em 
campanhas com influencia-
dores digitais. Tal fato, in-
clusive, levou ao forte incre-
mento das receitas da Inflr, 
que atingiu R$ 5,4 milhões 
em poucos meses.

Cavalcante lembra que 
esta é uma tendência que veio 
para ficar. “As pessoas estão 
cada vez mais conectadas. O 
marketing digital já supera 
50% dos investimentos em 
campanhas por ser mais as-
sertivo. As empresas estão 
agora descobrindo o poder do 
marketing de influência que 
veio para ficar”, complemen-
ta. Segundo o especialista, é 
preciso, entretanto, que haja 
certa cautela nas campanhas 
com influenciadores para 
evitar que estas sejam vistas 
como invasivas pelo consu-
midor.

“Uma boa campanha agre-
ga soluções de inteligência 
artificial a influenciadores 
digitais. Nelas a tecnologia 
evita a superexposição e a 
sensação de que alguém está 
querendo tirar vantagem de 
um momento tão difícil para 
o país. Para isso, a inserção 
do influenciador deve ocor-

rer apenas no momento certo 
e com a mensagem correta-
mente adaptada a cada situa-
ção”, diz.

Fundada em 2019, a Inflr 
desenvolveu a primeira plata-
forma que conecta anuncian-
tes à influenciadores dentro 
de um marketplace. Nela, os 
anunciantes promovem seus 
produtos e serviços utilizan-
do a influência dos ‘famosos’ 
junto a seus seguidores nas 
redes sociais. A plataforma 
gera relatórios em tempo real 
com os dados de cada cam-
panha, para que as marcas e 
agências não dependam de 
relatórios manuais, enviados 
pelos próprios influenciado-
res

Dentre as vantagens da 
plataforma, está a possibili-
dade de as marcas se comu-
nicarem com até 100% dos 
seguidores de cada influen-
ciador, fazer campanhas de 
remarketing e inclusive mul-
tisegmentar essa entrega por: 
idade, sexo, geolocalização, 
comportamento de compra 
etc. Além disso, assim que se 
encerra o conteúdo orgânico 
de um story, a ferramenta 
consegue amplificar a comu-
nicação para 30 dias.

Para os influenciadores, a 
plataforma conta com um al-
goritmo que calcula um score 
de influência através da análi-
se dos perfis de redes sociais 
e remunera os influenciado-
res automaticamente.

Consumo em restaurante tem leve alta
Levantamento da Funda-

ção Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), em par-
ceria com a Alelo, bandeira 
especializada em benefícios, 
incentivos e gestão de des-
pesas corporativas, sobre os 
impactos da Covid-19 so-
bre os Índices de Consumo 
em Supermercados (ICS) 
e dos Índices de Consumo 
em Restaurantes (ICR), com 
base nas transações diárias 
realizadas, em junho de 
2020, a partir da utilização 
dos cartões Alelo Alimen-
tação e Alelo Refeição, em 
todo o território nacional.

Segundo os últimos dados, 
o consumo no segmento de 
restaurantes registrou queda 
de 33,4% no valor total gas-
to, acompanhada por uma 
redução de 53,4% no volume 
de transações realizadas com 
vale refeição (na comparação 
com as médias em junho de 
2019). Nos meses anterio-
res, as quedas registradas so-
bre esse segmento foram de 

49,6% (abril) e 39,1% (maio). 
Além disso, o número de es-
tabelecimentos comerciais 
que efetivaram transações em 
junho de 2020 foi 14,5% infe-
rior ao registrado no mesmo 
mês do ano passado.

A combinação desses 
resultados negativos pode 
ser explicada pelas maiores 
restrições sanitárias ainda 
prevalentes sobre a operação 
das atividades desse seg-
mento, bem como o afasta-
mento de trabalhadores dos 
seus locais de trabalho. “Na 
comparação com os meses 
anteriores, é possível veri-
ficar que os impactos têm 
sido amenizados, refletindo 
a flexibilização parcial da 
quarentena vigente em boa 
parte dos capitais e grandes 
centros urbanos, como São 
Paulo e Rio de Janeiro”, 
destaca Cesário Nakamura, 
CEO da Alelo.

O levantamento mostra 
que o consumo em super-
mercados encerrou o período 

com aumento de 5,0% no va-
lor total gasto (em relação a 
junho de 2019), enquanto o 
número de estabelecimentos 
que realizaram transações 
utilizando como meio de pa-
gamento o benefício alimen-
tação permaneceram pratica-
mente estáveis (+0,1%). Por 
outro lado, o último período 
foi novamente marcado por 
uma queda de 17,8% no vo-
lume de transações em super-
mercados, na mesma base de 
comparação (junho de 2019).

De acordo com a Fipe, os 
últimos resultados, em linha 
com o observado nos meses 
anteriores, podem ser rela-
cionados à redução da cir-
culação de pessoas nas ruas, 
aliada à concentração das 
compras semanais em um 
menor número de viagens 
aos supermercados. Além 
disso, os pesquisadores con-
sideram a hipótese de que 
o aumento no valor gasto 
em supermercados (acom-
panhado de sua redução em 

restaurantes) esteja relacio-
nado ao aumento do núme-
ro de refeições preparadas 
em domicílio, uma vez que 
a alimentação fora de casa 
deixou de ser uma opção vi-
ável e/ou segura, dado o ris-
co elevado de contaminação 
e as restrições ainda vigentes 
sobre horário de atendimen-
to e lotação máxima desses 
estabelecimentos.

Vale destacar que os Ín-
dices de Consumo em Su-
permercados (ICS), acom-
panham as transações 
realizadas em estabeleci-
mentos como supermerca-
dos, quitandas, mercearias, 
hortifrútis, sacolões, en-
tre outros; e os Índices de 
Consumo em Restaurantes 
(ICR), foca na evolução do 
consumo de refeições pron-
tas em estabelecimentos 
como restaurantes, bares, 
lanchonetes, padarias, além 
de serviços de entrega (de-
livery) e retirada em balcão/
para viagem (pick-up).
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Será que ouro substituirá 
dólar como reserva de valor?

O ouro é o último recurso, especialmente em ambiente 
como o atual, onde os governos estão degradando suas 
moedas fiduciárias e empurrando as taxas de juros reais 
para mínimas históricas. O rali recente do ouro destaca 
a preocupação crescente sobre a economia mundial. Re-
centemente, o Goldman Sach elevou sua previsão da co-
tação do metal para 12 meses de US$ 2 mil para US$ 2,3 
mil a onça.

Assim, dizem os economistas do banco norte-america-
no, a situação do dólar como a moeda de reserva global 
está ameaçada, evidenciado pelo recente aumento nos 
preços do ouro. Bom não é a primeira vez que os analis-
tas americanos fazem projeções tão pessimistas que nunca 
se concretizaram, embora o dólar enfrente vários riscos, 
incluindo a possibilidade de que o Federal Reserve mude 
para um “viés inflacionário”, o aumento da incerteza 
política e crescentes preocupações em torno de nova alta 
nas infecções por coronavírus nos EUA. Agora, chamam 
atenção para as preocupações reais com a longevidade do 
dólar americano como moeda de reserva começaram a 
surgir.

O índice dólar da Bloomberg caminha para o seu pior 
mês de julho de uma década, após o acordo para o pacote 
de resgate da União Europeia, que deu uma alavancada 
no euro. Para o Goldman, o crescente nível de dívida nos 
EUA – que agora excede 80% do Produto Interno Bruto do 
país – e em outros lugares, aumenta o risco de bancos cen-
trais e governos permitirem que a inflação acelere. Para 
esses especialistas, os balanços expandidos resultantes e 
a vasta criação de dinheiro geram temores de degradação, 
pois cria “uma maior probabilidade de que, em algum 
momento no futuro, depois que a atividade econômica se 
normalize, haverá incentivos para os bancos centrais e os 
governos permitirem que a inflação suba mais para reduzir 
a carga acumulada da dívida.

Subsidiária da Direcional desiste de IPO
Enquanto a Cyrela estuda como fazer o IPO das sub-

sidiárias das subsidiárias para arrancar o máximo possível 
de recursos do sistema, a Direcional informou sem maio-
res detalhes que, “em razões das condições de mercado”, 
fará o pedido de cancelamento da oferta pública de ações 
(IPO) da sua controlada Riva 9 Empreendimentos Imobil-
iários, focada para residências de classe média. O registro 
havia sido apresentado à Comissão de Valores Mobiliários 
em 4 de março.

Para os analistas do Credit Suisse, a notícia é negativa, 
uma vez que o IPO poderia destravar um valor significa-
tivo para a companhia e proporcionar dividendos para os 
acionistas. Parece que esqueceram de dizer no relatório 
que o mercado está saturado de oferta inicias de ações de 
empresa completamente desconhecidas do mercado imo-
biliário. Quando tudo se normalizar, o que vai acontecer 
com elas? Algo semelhante à CR2?

As ações da Direcional registram perdas superiores a 8,5%.

AES Tietê cai mais de 12%
As ações da AES Tietê registraram queda superior a 

12% depois que o BNDES informou que aceitou a pro-
posta da AES Corp. pela geradora.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5

Edital de Convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordi-
nárias. Ficam convidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de 
Construção, a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinárias, 
na sede da empresa na Av. Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 05 de agosto de 2020, às 12:00 horas, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: NA AGE: Aprovação do Relatório da Diretoria, 
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios 
encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, destinação do Resultado 
dos exercícios e outros assuntos de interesse geral. NA AGO: Aprovação do 
Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Finan-
ceiras do exercício findo em 31/12/2019 e destinação do resultado do exercício. 
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020. Isabela Diniz - Diretora.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andrea Maciel Pacha - Juiz Titular do 
Cartório da 4ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conhecimento tiverem, 
que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº 0097295-59.2005.8.19
.0001 (2005.001.098854-1), foi determinado o levantamento da interdição 
de RAPHAEL VERAS DE ARAUJO (CPF: 108.503.947-16; RG: 020.272
.477-9), brasileiro, solteiro, residente na Rua Manoel Luiz, 520, Nova 
Iguaçu, filho de Atila Viana de Araujo e Edna Maria Veras de Araujo. Este 
edital será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no 
Órgão Oficial.                                                                                    .

Eu, __________ Roberto Carlos Baptista Campos -
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/30628, o subscrevo. 

Rio de Janeiro, 04/12/2019. 

EMGAD EMPREENDIMENTOS GERAIS E ADMINISTRAÇÕES S/A
CNPJ: 33.895.178/0001-05

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convocados os Senhores Acio-
nistas da EMGAD EMPREENDIMENTOS GERAIS E ADMINISTRAÇÕES 
S/A, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em sua 
sede social, na Rua Voluntários da Pátria, n° 41 - loja A - parte, Botafogo, 
nesta cidade, às 11:00 horas do dia 10 de agosto de 2020, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Relatório da Diretoria, aprovação das 
Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Eleição da Diretoria; 3) Aprova-
ção da Remuneração Anual da Diretoria; 4) Ratificação dos atos praticados 
pela atual Diretoria até a data desta AGO; e 5) Assuntos de interesse geral. 
Importante: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas os documen-
tos a que se referem a Art. 133 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 28 de julho 
de 2020. Erika Worobjow Almeida - Diretora Presidente.

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81

Convocação AGE: A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 13.349.677/0001-81, convoca os seus acionistas para Assem-
bleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 11 de agosto de 2020, às 10 horas, na 
sede da Sociedade, na Avenida Rio Branco, nº 181, sala 711, Centro, Rio de Janei-
ro, RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Reeleição de membros para 
o Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

Comercializadora brasileira 
levará energia à Argentina
Quarta usina de 
Cuiabá entra em 
operação nesta 
quarta-feira 

O Brasil começou no últi-
mo sábado a exportar ener-
gia para Argentina. Isso está 
sendo feito por meio da co-
mercializadora nacional Tra-
dener, com sede em Curitiba. 
E a zero hora desta quarta-
feira estará em operação a 
Usina Ambar de Cuiabá, a 
quarta companhia a fornecer 
energia ao país vizinho.

A Tradener recebeu a au-

torização do Ministério de 
Minas e Energia no dia 9 
de julho. Já estão gerando 
a energia desse fornecimen-
to as usinas térmicas Norte 
Fluminense, Engie e a Com-
panhia Elétrica de Energia–
Copel do Paraná através da 
Uega-Usina Elétrica a Gás 
de Araucária. O negócio 
deve gerar em torno de US$ 
20 milhões semanais em di-
visas para o país.

O contrato é direto com 
a Compañía Administrado-
ra del Mercado Mayorista 
Eléctrico S.A. (Cammesa) 
representada no Brasil pela 
Tradener.Toda essa operação 
contou com o apoio pleno da 
Câmara de Comercialização 
de Energia (CCEE) e do Mi-

nistério de Minas e Energia 
(MME). O negócio é uma 
excelente fonte geradora de 
divisas para o Brasil.

O presidente da Tradener, 
Walfrido Avila, comentou 
que o total dessa operação 
“equivale a uma vez e meia 
a potência de uma máquina 
da Binacional Itaipu. É uma 
operação complexa, de gran-
de porte, que mostra o esfor-
ço da Tradener e dos gerado-
res térmicos trazendo mais 
divisas para o Brasil”.

A Tradener possui autori-
zação válida para exportação 
de energia elétrica interrup-
tível para a Argentina até o 
dia 31 de dezembro de 2022, 
e as exportações não poderão 
causar aumento dos custos 

do setor elétrico brasileiro e 
deverão se submeter à fisca-
lização da Agência Nacional 
de Energia Elétrica.

A companhia foi a primei-
ra empresa do Brasil autori-
zada pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 
em 1998, a comercializar 
energia com consumidores 
livres e geradores no am-
biente de contratação livre 
(ACL) e com distribuidores 
no ambiente de contratação 
regulada (ACR). Além de 
realizar leilões próprios, de 
compra e venda de energia 
convencional e incentivada, 
participou de mais de 700 
leilões de compra e venda 
de energia elétrica na última 
década.

Carrefour Brasil lançará nova plataforma
A Covid-19 não afetou 

os negócios do Carrefour 
Brasil. Aliás, aconteceu 
justamente o contrário. 
Houve aceleração das ven-
das, particularmente no co-
mércio eletrônico, afirmou 
nesta terça-feira o diretor 
presidente do Carrefour 
Brasil, Noël Prioux, em te-
leconferência com analistas 
e investidores.

O executivo acredita que 
a tendência de crescimen-
tos das vendas deve conti-
nuar. A empresa se prepara 
para lançar uma nova pla-

taforma online que deve 
acontecer no segundo se-
mestre. O Carrefour teve 
um desempenho mais forte 
do que o esperado no se-
gundo trimestre. “Com ou 
sem Covid-19, vamos ace-
lerar as vendas que já eram 
fortes antes mesmo da pan-
demia... A nova plataforma 
que vamos lançar vai apor-
tar crescimento relevante”, 
disse 

Conforme a Reuters, na 
noite de segunda-feira, a 
subsidiária do grupo fran-
cês Carrefour reportou 

salto de 75% no lucro lí-
quido ajustado do segundo 
trimestre sobre igual perí-
odo de 2019, para R$ 713 
milhões, beneficiada por 
vendas maiores e esforço 
para controle de despesas.

A ação do Carrefour 
Brasil subia cerca de 6% 
por volta das 12:50 (horá-
rio de Brasília) desta ter-
ça-feira, após avançar até 
9,5% mais cedo, tendo o 
melhor desempenho entre 
os papéis do Ibovespa.

A equipe de análise do 
Credit Suisse considerou 

o balanço “muito forte”, 
destacando a margem Ebi-
tda ajustada de 9% como 
a principal surpresa posi-
tiva, em meio a ganhos de 
eficiência e assertividade 
na estratégia promocional.

“O resiliente portfólio 
do Carrefour Brasil deve 
seguir se beneficiando 
de uma demanda relati-
vamente forte enquanto 
a pandemia de Covid-19 
persistir”, escreveram os 
analistas Victor Saragiot-
to e Pedro Pinto em rela-
tório.

China fez maior progresso no período 2005-2020
Um relatório divulgado 

pelo Banco Mundial aponta 
que a recente aceleração da 
China nas reformas de negó-
cios ajudou o país a se tor-
nar o principal reformador 
entre as grandes economias. 
Os números apresentados 
no relatório Doing Business 
2020, o mais recente de uma 
série de relatórios anuais 
do Banco Mundial, mos-
tram que a China fez maior 
progresso no período 2005-
2020 do que qualquer outra 
economia em termos de faci-
lidade ao fazer negócios.

“A China melhorou em 
quase todos os indicadores 
de Doing Business na última 
década, mas o progresso foi 
particularmente impressio-

nante durante o Doing Bu-
siness 2018-2020, quando a 
maioria dos indicadores de 
Doing Business se aperfei-
çoou.”

Conforme divulgado pela 
agência Xinhua, o relatório 
Doing Business 2018, a Chi-
na ocupou o 78º lugar entre 
as 190 economias em todo o 
mundo, subindo para a 31ª 
posição no Doing Business 
2020, e foi incluída entre 
os 10 principais reformado-
res globais mais rápidos por 
dois anos consecutivos.

O projeto Doing Busi-
ness, no qual os relatórios 
se baseiam, mede quão fácil 
é fazer negócios para prin-
cipalmente pequenas e mé-
dias empresas domésticas, 

utilizando 10 indicadores 
quantitativos e qualitativos, 
que medem o custo de fazer 
negócios e a qualidade dos 
regulamentos e instituições 
que impactam o ambiente de 
negócios.

A China fez reformas na 
maioria dos 10 indicadores 
de Doing Business, desde 
iniciar um negócio até resol-
ver a insolvência.

“Em algumas áreas, como 
a execução de contratos ou a 
obtenção de eletricidade, o 
país está agora próximo a ou 
na vanguarda das melhores 
práticas globais”, afirmou o 
relatório.

O relatório do Banco 
Mundial destacou seis fa-
tores importantes do suces-

so da China: a liderança e 
propriedade de alto nível da 
agenda de reformas; a ex-
perimentação de políticas 
locais; o compartilhamento 
de conhecimento nacional e 
internacional; a forte aplica-
ção da agenda de reformas 
e a responsabilidade pelos 
resultados; a participação 
robusta do setor privado; e o 
uso intensivo de serviços do 
governo eletrônico.

“No entanto, apesar do 
progresso recente, são ne-
cessários mais esforços para 
colocar o ambiente de negó-
cios da China na fronteira 
global, incluindo nas áreas 
regulatórias cobertas pelo 
Doing Business e além”, 
acrescentou o ddocumento. 

Cemig SIM e FIEMG Lab:: startups para provas de programa de inovação 
O programa de inovação 

aberta “Cemig SIM Challen-
ge FIEMG Lab”, promovi-
do em parceria entre a SIM 
e a FIEMG, chegou em sua 
etapa de provas de concei-
to. Durante a fase inicial, 
no mês de maio, o programa 
convidou startups e demais 
empresas que oferecem so-
luções, know-how e tecnolo-
gias a desenvolver negócios 
e firmar parcerias para atuar 

em mercados de grande po-
tencial.

Foram quase 80 soluções 
tecnológicas apresentadas 
e três empresas seleciona-
das para a etapa de provas 
de conceito. Para o desafio 
de “Mobilidade Elétrica” 
foram classificadas a Use-
CarGo e a Voltbras. Já para 
o desafio “Marketplace de 
Soluções Energéticas” a 
empresa selecionada foi a 

Vtex. Dentre as tecnologias 
propostas estão IOT, inteli-
gência artificial, big data, 
analytics, veículos elétri-
cos, recarga de veículos 
elétricos e e-commerce.

O engajamento na inicia-
tiva faz parte da premissa 
da SIM de oferecer soluções 
com base tecnológica para 
aumentar a eficiência dos 
recursos energéticos, apre-
sentando projetos capazes 

de criar valor em conjunto, 
respeitando o meio ambien-
te e a sociedade. “Esse perí-
odo se mostrou uma ótima 
oportunidade de troca e co-
nhecimento para startups e 
demais empresas que ofere-
cem soluções, know-how e 
tecnologias. As participantes 
dos desafios saíram com no-
vas ideias e conhecimentos”, 
disse o CEO da SIM, Danilo 
Gusmão.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

XVRioHarpFestival
RIODEJANEIRO - BRASIL

CONCERTOSONLINE

Ministério do Turismo
Secretaria Especial da Cultura apresentam
Eletrobras apresenta e patrocina

Produção Patrocínio Realização

Perda de direitos 
trabalhistas facilita leilões
Ministério da 
Infraestrutura: 
mais de 100 até  
o fim do ano

Com uma imagem desgas-
tada interna e externamente, 
o governo federal resolveu 
relançar seus leilões de ativos 
para tentar atrair investido-
res. Está usando como base 
de sustentação a superação 
de gargalos que envolviam 
direitos dos trabalhadores, ob-
tida com a reforma trabalhis-
ta. No entender do ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, já foi percebida pelos 
investidores estrangeiros que, 
na sua opinião, consideram o 
país como foco para investi-
mentos.

Para justificar como mo-
mento oportuno para a cria-
ção de um portfólio de ati-
vos atraentes para leilões no 
país, acrescentou a recupera-
ção fiscal e a queda da taxa 
básica de juros (Selic), que 
representam um conjunto de 
fatores que colocam o Brasil 
na mira dos investidores.

Freitas participou do webi-
nar Invest Brasil Infraestruc-
ture 2020, promovido pela 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). 

Na sua opinião, a atual 
conjuntura permitirá que, 
até o fim do ano, mais de 
100 leilões de ativos sejam 
implementados pela pasta. 
Na lista, estão os projetos 

de concessão das rodovias 
BR-116/101 (a Nova Dutra, 
entre Rio de Janeiro e São 
Paulo) e a BR-163, no Pará, 
e a Ferrovia de Integração 
Oeste-Leste, além da sexta 
rodada de concessão de 22 
aeroportos.

“Se colocarmos em um 
gráfico países de dimensão 
continental, acima de 5 mi-
lhões de quilômetros qua-
drados, com uma população 
gigantesca, acima de 200 
milhões de habitantes, por-
tanto, com grande mercado 
consumidor, e PIB [Produto 
Interno Bruto] acima de US$ 
1 trilhão, veremos que, na 
intersecção desse diagrama, 
teremos apenas três países: 
Brasil, China e Estados Uni-
dos”, disse Freitas. “Isso, 
por si só, já chama a atenção 
dos investidores estrangei-
ros, acrescentou.

“E tem mais ainda: a tra-
jetória em que nos encon-
tramos, tendo passado por 
crise severa; e, a partir daí, 
a mudança estrutural onde 
os principais riscos percebi-
dos pelos investidores foram 
atacados, como a questão 
trabalhista”, acrescentou o 
ministro, ao reiterar que, 
com a reforma, o país conse-
guiu superar os gargalos que 
envolviam direitos trabalhis-
tas. “Houve uma diminuição 
extraordinária dos processos 
trabalhistas após a reforma.”

Ainda segundo o ministro, 
o cenário ficou mais atrativo 
com a aprovação do teto dos 
gastos, que iniciou uma traje-
tória de recuperação fiscal, e 
com a reforma da Previdên-

cia. Além disso, a queda dos 
juros teve continuidade, com 
a taxa Selic em 2,25%, o que 
é “extraordinário” para os in-
vestimentos em infraestrutura. 
“Temos o maior programa de 
concessão do mundo, que tra-
rá avalanche de dinheiro pri-
vado à nossa economia, trans-
formando nossa infraestrutura 
nos próximos anos”, destacou 
Freitas, ao lembrar que o Bra-
sil tem também “um histórico 
de respeito a contratos”, que é 
bem visto pelos investidores.

De acordo com Freitas, 
o país aprendeu a estruturar 
suas concessões e, por isso, 
tem hoje, provavelmente, “a 
estrutura mais sofisticada do 
mundo, no que diz respeito 
a compartilhamento de ris-
cos”. Como exemplo, citou 
o risco cambial, um assun-
to que, apesar de aparecer 
como preocupação dos in-
vestidores, sempre foi “joga-
do para debaixo do tapete”.

Para superar tal problema, 
o ministro disse que a estra-
tégia adotada nos leilões foi 
a “outorga variável”, medida 
que, segundo ele, amortece 
as variações de câmbio nas 
situações em que o investidor 
tem de tomar dinheiro no ex-
terior. “Vamos abater, do valor 
da outorga variável, a perda 
com eventual desvalorização 
de câmbio, ou acrescentar o 
ganho com eventual valoriza-
ção. Vamos trabalhando com 
débitos e créditos numa conta 
gráfica até o final do período 
do financiamento, deixando 
um período de calda para o 
acerto de contas”, explicou o 
ministro.

Capital Research: poupe no presente  
e obtenha uma boa aposentadoria

Em seu relatório recente, 
Samuel Torres, analista-che-
fe da Capital, Research, casa  
de análises 100% gratuita, 
explica quais são as princi-
pais variáveis que se deve 
levar em consideração ao 
planejar a aposentadoria.

“O tema pode soar óbvio, 
mas infelizmente ele ainda 
não faz parte da realidade 
do brasileiro. Muitos não 
tratam o investimento como 
prioridade, ou não pensam 
em aposentadoria quando jo-
vens. Com isso, acabam en-
frentando adversidades que 
poderiam ter sido evitadas se 
o hábito de poupar e inves-
tir fosse recorrente”, explica 
Torres.

Um exemplo prático deste 
cenário está entre os achados 
da terceira edição da pes-
quisa Raio X do Investidor 
Brasileiro, realizada pela 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (An-
bima), com apoio do Data-
folha, lançada em junho de 
2020.

Os números do estudo 
revelam que 62% da popu-
lação brasileira não poupou 
no ano passado, aumentando 
assim a vulnerabilidade em 
casos de emergência, ou cri-
se. Já a Pesquisa de Preparo 
para a Aposentadoria, lança-
da pelo Instituto de Longevi-
dade Mongeral Aegon, feita 
com trabalhadores e aposen-
tados de 15 países, incluindo 
o Brasil, indica que 79% dos 
respondentes não têm um 
plano formal para a aposen-
tadoria e somente 40% se 
preocupam com a possibili-
dade de ficar sem recursos 
financeiros.

O relatório assinado por 
Torres e disponível gratui-

tamente no site da Capital 
Research (https://www.ca-
pitalresearch.com.br/portal/
relatorios/financas-pessoais/
quanto-voce-precisa-juntar-
para-conseguir-se-aposen-
tar) oferece algumas orien-
tações para quem não quer 
fazer parte dessas estatísti-
cas.

Método

Para começar, segundo o 
analista-chefe é preciso le-
var em consideração algu-
mas variáveis, sendo as prin-
cipais delas: a idade atual 
do investidor; qual é a idade 
que se pretende aposentar; 
qual é a expectativa de vida; 
saber qual é o retorno dos in-
vestimentos; e, finalmente, 
entender qual é o patrimônio 
financeiro atual.

“Considerando uma ren-
tabilidade real (acima da 
inflação) de 4,0% ao ano e 
uma alíquota de Imposto de 
Renda no resgate de 15%, 
uma pessoa de 35 anos, por 
exemplo, que deseja se apo-
sentar aos 65 e obter uma 
renda mensal de R$ 10 mil, 
precisa juntar R$ 2.851,00 
por mês, considerando que 
ela viverá até os 85 anos e 
que o patrimônio atual dela 
é zero”, demonstra Torres, 
entre vários outros exemplos 
citados no relatório.

Após estabelecer esses 
parâmetros, o analista-chefe 
orienta a começar o quanto 
antes, principalmente pelo 
fato de que “os investimen-
tos funcionam como uma 
‘bola de neve’, quanto mais 
tarde você começar, menor o 
efeito dos juros compostos e, 
portanto, maior o valor que 
você terá que poupar sozi-
nho”, explica o especialista. 

Por fim, é preciso ter em 
mente que imprevistos acon-
tecem ao longo do caminho 
e isso pode fazer com que 
o valor a ser poupado mude 
periodicamente. “Na vida 
real, ninguém guarda um va-
lor exato de forma constan-
te. Normalmente, conforme 
haja um progresso na car-
reira e aumentos salariais, é 
possível economizar e inves-
tir mais. Então, o investidor 
não deve ficar desapontado 
se não conseguir guardar o 
que é preciso hoje, pois é 
possível compensar econo-
mizando mais no futuro”, 
conclui Torres.

A casa de análises Capital 
Research pertence ao gru-
po Red Ventures, que conta 
com um portfólio de empre-
sas digitais nas indústrias de 
educação, saúde, home ser-
vice e serviços financeiros. 
A startup foi fundada em 
outubro de 2019 com a mis-
são de entregar conteúdo re-
levante de forma gratuita aos 
seus usuários e reforçou isso 
ao se tornar a primeira casa 
de análises 100% gratuita do 
Brasil, em junho de 2020.

Na plataforma, os usu-
ários encontram recomen-
dações de investimentos 
de uma equipe de analistas 
certificados, tanto no forma-
to de relatórios quanto por 
meio das carteiras de reco-
mendação, como a Carteira 
Capital, a Carteira de Ações, 
a Carteira de Renda Fixa, a 
Carteira de Fundos Imobili-
ários e a Carteira de Fundos 
de Investimento. Além dis-
so, a Capital Research dis-
ponibiliza um portfólio de 
tutoriais sobre investimentos 
no site e envia uma newslet-
ter diária e exclusiva com as 
atualizações do mercado.
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NX GOLD S.A.
(Em recuperação judicial)

CNPJ/MF: 18.501.410/0001-81

NX GOLD S.A.
(Em recuperação judicial)

CNPJ/MF: 18.501.410/0001-81
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(em milhares de Reais, salvo outra especificação)

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na 
Praça Pio X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de 
Janeiro. A Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do 
Araés, s/n, Km 18, na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde en-
contra-se a mina subterrânea. Sua principal atividade é a exploração e comer-
cialização do ouro como produto principal e a prata como subproduto. Situa-
ção financeira: A Companhia encerrou o exercício de 2016 em situação des-
favorável do ponto de vista financeiro e operacional. A inundação da mina 
(“acidente”) e o consequente pedido de recuperação judicial da coligada Mine-
ração Caraíba S.A. (“MCSA”), culminaram com o pedido de recuperação judi-
cial da própria Companhia, já que a mesma era avalista nos principais contra-
tos de dívidas financeiras da MCSA. Atualmente, em condições mais favorá-
veis, todos os contratos de ambas as companhias encontram-se renegocia-
dos, com condições favoráveis, envolvendo concessão de prazos de carência 
e alongamentos para pagamento de principal. Adicionalmente, o processo de 
recuperação judicial das duas companhias foram concluídos em dezembro de 
2016, quando novas ações foram definidas, sendo que a possibilidade de exe-
cução do aval da Companhia para pagamento das dívidas da MCSA havia 
sido eliminada. O ano de 2017 foi de recuperação. A Companhia definiu um 
plano com diferentes ações: (i) resolução das obrigações fiscais acumuladas; 
(ii) retomada dos níveis de produção; (iii) renegociação de obrigações acumu-
ladas junto aos fornecedores; e (iv) renegociação das obrigações financeiras. 
Inicialmente foram tomadas ações para o arrendamento de novos equipamen-
tos para a mineração, simultaneamente com a negociação, junto aos fabrican-
tes de peças, que permitiriam a recuperação dos equipamentos de mineração. 
Foi também implementado um novo método de mineração em uma de suas 
minas, a fim de possibilitar o aumento do volume de extração de minério. Du-
rante o ano, a MCSA transferiu recursos, na forma de mútuo, para auxiliar a 
recuperação das atividades da Companhia, totalmente dirigidas ao pagamen-
to e à renegociação das obrigações junto aos fornecedores estratégicos, bem 
como à recuperação dos níveis de estoque de peças sobressalentes. Simulta-
neamente a essas ações, foram utilizadas as condições financeiras apresen-
tadas pelos programas governamentais de regularização fiscal (PRT e PERT). 
A Companhia aderiu a esses programas, o que permitiu a regularização das 
obrigações fiscais em condições favoráveis, compatíveis com seu fluxo de 
caixa. As obrigações financeiras também foram regularizadas. Os credores 
concordaram com o reescalonamento das dívidas para reconciliar as datas de 
vencimento com o fluxo de caixa da Companhia. No final de 2017, 70% da 
dívida de 2016 havia sido liquidada. Em agosto de 2017, como parte do proje-
to para consolidar a nova estrutura acionária, iniciada com a entrada do novo 
acionista na Companhia (Ero Copper Corporation) em dezembro de 2016, um 
empréstimo (mútuo) mantido com a MCSA foi convertido em aumento de ca-
pital. Ao final desse processo, a MCSA tornou-se acionista majoritária da 
Companhia, passando a deter 96,93% de seu capital. Na último trimestre do 
ano, em decorrência das ações operacionais supracitadas, associadas à des-
coberta de uma área de reserva com grandes volumes de ouro, a Companhia 
atingiu uma produção superior ao plano original, acussando uma produção 
média de 88 Kg, com uma produção de 103 kg em dezembro, um recorde para 
o ano, representando a 3a maior produção desde a sua fundação. A situação 
atual da companhia, com um menor endividamento, regularização de suas 
principais obrigações e retomada de suas atividades, permitiu-lhe planejar 
suas novas etapas para 2018, sendo: (i) renegociação com fornecedores, ain-
da pendentes; (ii) retomada do programa de prospecção geológica (já existe 
um plano de prospecção aprovado, com início em janeiro de 2018); e (iii) aqui-
sição de novas áreas para o aumento do volume de reservas. O apoio de no-
vos acionistas controladores, a recuperação dos preços do ouro e a melhoria 
na situação financeira da Companhia, promovem a confiança no sucesso das 
novas medidas definidas no planejamento estratégico da Companhia. 2. Base 
de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo 
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A autorização para emissão 
das demonstrações financeiras foi concedida pela Administração da Compa-
nhia em 29 de março de 2018. Todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e cor-
respondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. a. Contabi-
lidade no pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações 
financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade, segundo o qual 
a Companhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento acordados com 
fornecedores e outros credores, autoridades financeiras e tributárias. A recu-
perabilidade dos valores contábeis dos ativos da Companhia condiciona-se à 
capacidade de concluir o desenvolvimento de novas metas e de manter uma 
produção lucrativa. A Administração entende que, com a entrada do novo 
acionista e a subsequente injeção de recursos na Companhia, as necessida-
des de capital de giro serão supridas e haverá recursos adequados disponí-
veis para os investimentos de capital detalhados em seu plano estratégico. 
Assim sendo, a Administração tem expectativa razoável de que a Companhia 
terá recursos suficientes para continuar em operação no futuro previsível, ten-
do, portanto, concluído que a incerteza remanescente a respeito de sua conti-
nuidade é imaterial. Se necessário, a Companhia detém, a partir de seus no-
vos acionistas controladores, as fontes de recursos adicionais para manter 
suas atividades e suporte operacional para assegurar a continuidade opera-
cional. 3. Moeda funcional e de apresentação: Estas demonstrações finan-
ceiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Com-
panhia. Todos os valores foram arredondados para o milhar mais próximo, 
salvo conforme especificação em contrário. 4. Uso do julgamento e estima-
tivas: A elaboração destas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das requer que a Administração da Companhia utilize determinadas estimati-
vas, premissas e julgamentos contábeis críticos. Essas estimativas baseiam-
-se no conhecimento e nas informações mais confiáveis à disposição na data 
do balanço patrimonial. Mudanças em fatos e circunstâncias podem acarretar 
a revisão dessas estimativas. Os resultados futuros reais podem divergir das 
estimativas. As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das 
políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconheci-
dos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas expli-
cativas: • Nota 9 - teste de redução ao valor recuperável: principais premissas 
em relação aos valores recuperáveis subjacentes do ativo imobilizado e cus-
tos de desenvolvimento registrados no ativo intangível; e • Nota 13 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental e desmobili-
zação: premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis 
da Companhia requer a mensuração dos valores justos para ativos e passivos 
financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou de um 
passivo, a Companhia utiliza dados de mercado observáveis, tanto quanto 
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nos inputs das técnicas de avaliação, da seguinte forma: • 
Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos idênticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados do Nível 1, que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (isto é, como preços), ou 
indiretamente (isto é, derivados dos preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou 
passivo que não se baseiem em dados de mercado observáveis (inputs não 
observáveis). Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensu-
ração dos valores justos podem ser encontradas na Nota 24 - Instrumentos 
Financeiros. 5. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional: A 
receita é reconhecida quando riscos e benefícios mais significativos inerentes 
à propriedade dos produtos forem transferidos para o comprador, for provável 
a recuperação da contraprestação pecuniária, os custos associados e a pos-
sível devolução dos produtos puderem ser estimados de forma confiável, não 
houver envolvimento contínuo com os produtos, e o valor da receita possa ser 
mensurado em bases confiáveis. O faturamento inicial é efetuado com base 
no teor de ouro no lingote obtido na própria Companhia. As notas fiscais são 
emitidas com o preço unitário calculado com base na cotação do LBMA - Mer-
cado de Ouro de Londres, na data do encerramento da venda, que ocorre 
após o recebimento do ouro pelos clientes, com nova aferição do seu teor. 
Consequentemente, efetua-se um pagamento suplementar ou desconto, em 
caso de variação do teor. Em 2017, a Companhia estabeleceu uma taxa de 
desconto fixa de 3,5% relativa às taxas de transporte e de consultoria. As re-
ceitas estão sujeitas basicamente às taxas CFEM (Contrapartida Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais) à alíquota aplicável em conformidade 
com a legislação específica e contabilizada como redução da receita operacio-
nal bruta. b. Subvenções governamentais: Caso haja garantia razoável de 
que as subvenções governamentais serão recebidas e de que a Companhia 
cumprirá as condições associadas às subvenções, os incentivos fiscais serão 
então reconhecidos no resultado. Subvenções que compensem a Companhia 
pelas despesas incorridas são reconhecidas no resultado, sistematicamente, 
nos períodos em que as despesas forem reconhecidas. (i) Incentivo SUDAM 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 163 6
Contas a receber de clientes 6 3.866 750
Estoques 7 11.412 15.219
Impostos a recuperar 8 3.252 2.079
Empréstimos com partes relacionadas 23 - 22.768
Outros créditos e despesas antecipadas 9 6.097 1.199

Total do ativo circulante 24.790 42.021
Não circulante
Impostos a recuperar 8 9.686 4.985
Depósitos judiciais 14 843 413
Imobilizado 10 13.586 1.178
Intangível 62 62

Total do ativo não circulante 24.177 6.638
Total do ativo 48.967 48.659
Passivo Nota 2017 2016
Circulante
Fornecedores 11 26.750 25.360
Empréstimos e financiamentos 12 6.451 22.078
Salários, encargos e contribuições sociais 3.119 6.179
Obrigações tributárias 13 6.934 4.342
Bônus a empregados 2.167 820
Outras contas a pagar 2.030 2

Total do passivo circulante 47.451 58.781
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 11 411 880
Contas a pagar com empresas ligadas 21 16.721 34.251
Provisão para recuperação ambiental e desmobi-
lização de ativos 14 20.150 20.500
Provisão para perdas com processos judiciais 15 1.095 531
Outras contas a pagar 332 157

Total do passivo não circulante 38.709 56.319
Patrimônio líquido
Capital social 16 171.062 151.681
Prejuízos acumulados (208.255) (218.122)

Total do patrimônio líquido (37.193) (66.441)
Total do passivo e patrimônio líquido 48.967 48.659

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Nota 2017 2016
Receita operacional líquida 17 101.946 132.043
Custo das vendas 18 (73.816) (106.559)
Lucro bruto 28.130 25.484
Outras receitas - 1.769
Despesas gerais e administrativas 19 (7.169) (5.628)
Outras despesas 20 (3.149) (116.693)
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras e impostos 17.812 (95.068)
Receitas financeiras 21 2.250 8.448
Despesas financeiras 21 (7.599) (11.756)
Despesas financeiras líquidas (5.349) (3.308)
Resultado antes dos impostos 12.463 (98.376)
Imposto de renda e contribuição social 23 (2.596) (1.023)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 9.867 (99.399)
Resultado por ação 
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) 24 0,005 (1,471)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios  

findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
2017 2016

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 9.867 (99.399)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 9.867 (99.399)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Incen-
tivos 

fiscais

Pre-
juízos 

acumu-
lados Total

Saldos em 1º de janeiro 2016 151.681 - (118.723) 32.958
Prejuízo do exercício - - (99.399) (99.399)
Constituição de reserva de incentivo 
 fiscal - Desenvolve 16.b - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros 16.b - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)
Aumento de capital 16.a 19.381 - - 19.381
Lucro líquido do exercício - - 9.867 9.867
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - Desenvolve 16.b - 2.948 (2.948) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros 16.b - (2.948) 2.948 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 171.062 - (208.255) (37.193)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

2017 2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 9.867 (99.399)
Ajustes para:
Depreciação, amortização e exaustão 4.455 24.467
Baixa de ativo imobilizado 1.392 1.043
Provisão para perdas em processos judiciais 564 190
Perda por redução ao valor recuperável dos estoques - 359
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado - 112.988
Despesas de imposto de renda e contribuição social 2.596 1.023
Provisão para recuperação ambiental e desmobilização 
 de ativos 1.480 1.431
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 5.349 1.967

25.703 44.069
Variações em:
Contas a receber de clientes (3.116) 724
Estoques 3.807 5.662
Impostos a recuperar (5.874) (5.003)
Outros créditos e despesas antecipadas 17.870 (617)
Depósitos judiciais (431) (55)
Fornecedores (327) 18.401
Salários, encargos e contribuições sociais (3.059) 3.447
Obrigações tributárias 177 3.709
Bônus a empregados 1.346 (922)
Parcelamentos de débitos previdenciários (183) -
Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar 7.869 -
Gastos com recuperação ambiental e desmobilização de 
 ativos (1.830) 304

Caixa gerado pelas operações 41.952 69.719
Juros pagos (2.554) (1.098)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 39.398 68.621
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (18.255) (32.781)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (18.255) (32.781)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquidos 15.419 (22.768)
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos e 
 debêntures 20.876 5.071
Amortização de empréstimos e financiamentos (35.505) (18.211)
Outras receitas/despesas financeiras (21.777) (1.677)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (20.986) (37.585)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa 157 (1.745)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 6 1.751
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 163 6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

- Lucro da exploração: Em 11 de dezembro de 2015, a Companhia obteve da 
Superintendência do Desenvolvimentro da Amazônia (SUDAM) a prorrogação 
da redução de 75% na alíquota do imposto de renda, concedida anteriormente 
à sua afiliada MCSA, relativa aos exercícios de 2013 a 2022, para a produção 
de ouro e prata. c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem: Ganhos com derivativos (hedge e swap); ganhos com investimen-
tos financeiros; variação cambial e outras receitas. As despesas financeiras 
abrangem: Juros sobre empréstimos e financiamento; variação cambial; per-
das com derivativos (hedge e swap); e variação cambial sobre importação e 
outras transações. Receitas e despesas com juros são reconhecidas no resul-
tado, pelo método dos juros efetivos. d. Moeda estrangeira: Transações em 
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional da Companhia 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetá-
rios denominados em moedas estrangeiras são convertidos em moeda funcio-
nal pela taxa de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos não 
monetários mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são converti-
dos em moeda funcional na data de câmbio em que o valor justo foi apurado. 
Itens não monetários mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. Dife-
renças de moeda estrangeira são, em geral, reconhecidas no resultado. e. 
Benefícios empregatícios: Obrigações de benefícios empregatícios a curto 
prazo são reconhecidas como despesas, à medida em que seja prestado o 
respectivo serviço. O passivo é reconhecido pelo montante de pagamento pre-
visível, se a Companhia tem uma obrigação legal ou implícita presente de 
pagá-lo em razão de serviço prestado pelo empregado, e a obrigação possa 
ser estimada de forma confiável. f. Imposto de renda e contribuição social: 
O imposto de renda e a contribuição social para os exercícios correntes e dife-
ridos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável superior a R$ 240 para imposto de renda, e de 
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, ob-
servando-se a compensação de prejuízos fiscais e a base negativa de contri-
buição social, limitada a 30% do lucro tributável. (i) Imposto corrente: O im-
posto corrente é o imposto a pagar ou a recuperar estimado sobre o resultado 
tributável do exercício e qualquer ajuste nos impostos a pagar ou a recuperar 
com relação aos exercícios anteriores. O valor do imposto corrente a pagar ou 
a recuperar é a melhor estimativa do montante de imposto que se espera pa-
gar ou recuperar, que reflete incerteza relativa aos impostos de renda, se hou-
ver. Ele é mensurado com base nas alíquotas de impostos decretadas ou 
substantivamente decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais 
correntes são compensados somente se forem atendidos determinados crité-
rios. (ii) Impostos diferidos: Os impostos diferidos são reconhecidos em re-
lação a diferenças temporárias entre os valores contabilizados dos ativos e 
passivos para fins da demonstração financeira e os montantes relacionados 
utilizados para fins de tributação. Impostos diferidos são mensurados a alíquo-
tas tributárias que sejam previsivelmente aplicadas às diferenças temporárias 
quando forem revertidas, com base nas alíquotas decretadas ou substantiva-
mente decretadas até a data do balanço patrimonial. A mensuração do impos-
to diferido reflete as consequências fiscais oriundas da forma com que a Com-
panhia espera recuperar ou saldar o valor contábil de seus ativos e passivos.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados apenas se forem aten-
didos determinados critérios. g. Estoques: Os estoques são contabilizados 
pelo menor valor entre o custo e o valor realizável justo. O custo de produção 
dos estoques é determinado com base nos custos fixos e variáveis, custos 
diretos e indiretos de produção, utilizando o método de custo médio. As provi-
sões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quan-
do consideradas necessárias pela administração. h. Imobilizado: (i) Reco-
nhecimento e mensuração: Os itens do ativo imobilizado são mensurados 
pelo custo, o que inclui o custo de empréstimo capitalizado deduzido das de-
preciações acumuladas e de quaisquer perdas acumuladas do valor recuperá-
vel. O custo inclui despesas diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O 
custo dos ativos presumido pela Companhia inclui o custo de materiais e de 
mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e as 
condições necessárias para operar conforme pretendido pela administração, 
os custos de desmontagem e restauração do local onde esses ativos são ins-
talados e custos de empréstimos sobre os ativos qualificáveis. (ii) Custos 
subsequentes: Custos subsequentes são capitalizados apenas se for prová-
vel que benefícios econômicos futuros associados com os gastos sejam aufe-
ridos pela Companhia. (iii) Custos com recuperação ambiental e desmobi-
lização de ativos: Os custos esperados com recuperação ambiental e des-
mobilização da mina são capitalizados com base no valor atual dos fluxos de 
caixa esperados. (iv) Depreciação e exaustão: Itens do ativo imobilizado são 
depreciados pelo método linear no resultado do exercício com base na vida útil 
estimada de cada componente, e são, de modo geral, reconhecidos no resul-
tado, exceto os custos de recuperação ambiental e de desmobilização, e as 
jazidas de minérios. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas 
para o exercício corrente e o comparativo são as seguintes:
Edificações 25
Equipamentos 5
Jazidas de minérios Unidades de produção
Recuperação ambiental e desmobilização Vida útil
A exaustão da recuperação ambiental e a desmobilização das jazidas de mi-
nério são determinadas com base na razão entre a produção e as reservas 
minerais totais prováveis e comprovadas. i. Instrumentos financeiros: A 
Companhia classifica ativos financeiros não derivativos nas seguintes catego-
rias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, e 
empréstimos e recebíveis. A Companhia classifica passivos financeiros não 
derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e passivos 
financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimento: A 
Companhia reconhece, inicialmente, os empréstimos e recebíveis e instru-
mentos de dívida na data em que foram originados. Todos os outros ativos e 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação, 
quando a entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento. 
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
sobre os fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere 
os direitos de recebimento dos fluxos de caixa contratuais em uma transação 
em que substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro são transferidos, ou quando a Companhia não transfere nem retém 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade e não retém con-
trole sobre o ativo transferido. Qualquer participação em tais ativos financeiros 
desreconhecidos que seja criada ou retida pela Companhia é reconhecida 
como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo 
financeiro quando suas obrigações contratuais são quitadas ou canceladas, 
ou quando expiram. Os ativos e passivos financeiros são compensados, e o 
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, 
a Companhia tenha o direito exigível por lei de compensar os valores e a inten-
ção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o pas-
sivo, simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um 
ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado, caso seja 
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no 
momento do reconhecimento inicial. Os custos de transação diretamente atri-
buíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos financeiros 
contabilizados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo 
valor justo, e as mudanças no valor justo desses ativos, incluindo qualquer 
participação, são reconhecidas no resultado. Empréstimos e recebíveis: Es-
ses ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais-
quer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento ini-
cial, os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo custo amortizado, 
utilizando o método de juros efetivos. (iii) Passivos financeiros não derivati-
vos - Mensuração: Outros passivos financeiros não derivativos são mensura-
dos inicialmente pelo valor justo deduzido de quaisquer custos de transação 
diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os passivos são men-
surados pelo custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos. (iv) Ins-
trumentos financeiros derivativos: A Companhia contrata instrumentos fi-
nanceiros para se proteger de exposições ao risco relativo à moeda estrangei-
ra e à taxa de juros. Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu 
valor justo; quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis são reco-
nhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo, e suas alterações são, 
de forma geral, reconhecidas no resultado. j. Capital social: (i) Ações ordi-
nárias: Custos adicionais atribuíveis diretamente à emissão de ações ordiná-

rias são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido. O imposto de ren-
da relativo aos custos de transação incorridos com uma transação de capital 
próprio é contabilizado de acordo com a IAS 12. k. Redução ao valor recupe-
rável (Impairment): (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): Os ativos 
financeiros não mensurados pelo valor justo por meio do resultado são avalia-
dos a cada data de apresentação, para apurar se há evidência objetiva de que 
haja ocorrido perda no seu valor recuperável, indicando que um evento gera-
dor de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que esse even-
to teve um impacto negativo nos fluxos de caixa projetados para o futuro que 
podem ser estimados de forma confiável. (ii) Ativos não financeiros: Em 
cada data de apresentação, a Companhia revê os valores contábeis de seus 
ativos não financeiros (excetuando-se os estoques e os ativos fiscais diferi-
dos) para apurar se existe qualquer indicação de perda no valor recuperável. 
Se houver tal indicação, o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de 
ativos em desenvolvimento (ativos de exploração e avaliação) que ainda não 
estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado todo ano ao 
aproximar-se a data de apresentação. A fim de testar o valor recuperável, os 
ativos são agrupados ao menor grupo de ativos que gera fluxos de caixa de 
uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de 
outros ativos ou das unidades geradoras de caixa (UGCs). O valor recuperável 
de um ativo ou UGC é o maior dentre o valor em uso e o valor justo deduzido 
das despesas de venda. O valor em uso baseia-se nos fluxos de caixa estima-
dos para o futuro, descontados ao seu valor presente, por meio da taxa de 
desconto antes dos impostos, que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do 
ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
se o valor contábil de um ativo ou de uma UGC superar seu valor recuperável. 
l. Provisões: Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, 
se a Companhia tiver uma obrigação legal ou outra obrigação que possa ser 
estimada de forma confiável, e for provável que um dispêndio financeiro seja 
requerido para liquidar a obrigação. (i) Bônus a empregados: Reconhecida 
no balanço patrimonial pelo montante calculado da exigibilidade quando a 
Companhia apresentar lucro líquido ou quando determinadas metas pré-esta-
belecidas forem cumpridas. (ii) Recuperação ambiental e desmobilização 
de ativos: Obrigação constituída com base em um laudo técnico elaborado 
por terceiros, considerando o valor vigente dos custos a serem incorridos para 
a desmobilização de uma mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo 
imobilizado que vem sendo amortizado de acordo com a exaustão das reser-
vas minerais existentes. (iii) Perdas com processos judiciais: Uma provisão 
é reconhecida quando a Companhia tem um passivo presumido ou legal que 
possa ser calculado, de forma confiável, em decorrência de um evento passa-
do, e é provável que a alocação de recursos financeiros seja necessária para 
liquidar o passivo. As provisões são contabilizadas com base nas estimativas 
mais confiáveis do risco envolvido e nos fluxos de caixa esperados para o fu-
turo. Uma provisão para perdas com processos judiciais é registrada mediante 
avaliação e quantificação dos processos cuja perda seja classificada como 
provável, na opinião da Administração e de seus consultores legais. m. Novas 
normas e interpretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas 
e alterações de normas passam a vigorar para exercícios iniciados após 1o de 
janeiro de 2018, sendo permitida a aplicação antecipada. Contudo a empresa 
não adotou, por antecipação, as novas normas ou alterações seguintes na 
elaboração destas demonstrações financeiras consolidadas. (i) IFRS 15 / CPC 
48 - Receita de Contratos com Clientes: A IFRS 15 estabelece uma aborda-
gem abrangente para determinar se, quando e quanto de uma receita é reco-
nhecida. Essa norma substitui a diretriz de reconhecimento de receita, incluin-
do a IAS 18 - Receita, a IAS 11 - Contratos de Construção e a IFRIC 13 - Pro-
gramas de Fidelidade do Cliente. A IFRS 15 vigora para períodos anuais ini-
ciados a partir de 1º de janeiro de 2018, permitindo-se sua adoção antecipada. 
Venda de produtos: Para a venda de ouro e prata, a receita é reconhecida 
atualmente quando os produtos são entregues nas instalações dos clientes, 
ou seja, a data em que o cliente aceita os produtos e os respectivos riscos e 
benefícios da titularidade da transferência. A receita é reconhecida nesse mo-
mento, desde que a receita e os custos possam ser mensurados de forma 
confiável, a recuperação da contraprestação seja provável, e não haja envol-
vimento contínuo da administração com os produtos. De acordo com a IFRS 
15, a receita será reconhecida quando o cliente obtiver o controle dos bens. 
Para alguns contratos personalizados de compra e venda de produtos de pa-
pel, o cliente controla todo o trabalho em andamento, à medida em que os 
produtos estejam sendo fabricados, e a receita também é reconhecida à me-
dida em que isso acontece Isso resultará em receita e alguns custos associa-
dos, em razão desses contratos serem reconhecidos antecipadamente - isto é, 
antes dos produtos serem entregues nas instalações dos clientes. Para alguns 
contratos que permitem a devolução de um item pelo cliente, a receita é reco-
nhecida no presente, quando se possa fazer uma estimativa razoável das de-
voluções, desde que todos os critérios de reconhecimento de receita sejam 
atendidos. Caso não se possa fazer uma estimativa razoável, o reconheci-
mento da receita é diferido até que vença o prazo de devolução ou se possa 
fazer uma estimativa razoável das devoluções. De acordo com a IFRS 15, 
será reconhecida a receita desses contratos na medida em que seja provável 
que não ocorra uma reversão no montante da receita cumulativa. Assim, no 
caso dos contratos para os quais a Companhia não possa fazer uma estimati-
va razoável de devolução, espera-se que a receita seja reconhecida antes que 
vença o período de devolução ou quando se possa fazer uma estimativa razo-
ável. Um passivo para restituição e um ativo para recuperação serão reconhe-
cidos para esses contratos e apresentados separadamente na demonstração 
da situação financeira. A Companhia e sua subsidiária avaliaram os Contratos 
com os Clientes e não reduziram qualquer impacto em potencial com a adoção 
da IFRS 15 em suas demonstrações financeiras. (ii) IFRS 9 / CPC 47 - Instru-
mentos Financeiros: Em julho de 2014, o Conselho das Normas Internacio-
nais de Contabilidade emitiu a versão final dos Instrumentos Financeiros con-
soante a IFRS 9, que vigorará para períodos anuais iniciando-se a partir de 1º 
de janeiro de 2018, permitindo-se a adoção antecipada. A IFRS 9 especifica 
como uma entidade deve classificar e mensurar os ativos e passivos financei-
ros, e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. A IFRS 
9 requer que uma entidade reconheça um ativo ou um passivo financeiro em 
sua demonstração de situação financeira, ao se tornar parte das disposições 
contratuais do instrumento. Quando do reconhecimento inicial uma entidade 
mensura um ativo financeiro ou passivo financeiro pelo seu valor justo com 
margem para mais ou para menos, no caso de um ativo ou passivo financeiro 
não registrado pelo valor justo por meio do resultado, os custos de transação 
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão do ativo ou passivo financeiro. 
Em conformidade com a IFRS 9, um passivo financeiro deve ser retirado do 
balanço patrimonial quando, e somente quando for extinto, ou seja, quando a 
obrigação especificada no contrato expirar, for liquidada ou cancelada. Quan-
do tiver havido uma troca entre um devedor existente e um credor de títulos de 
dívida com termos substancialmente diferentes, ou uma modificação substan-
cial dos termos de um passivo financeiro existente, essa transação é contabi-
lizada como extinção do passivo financeiro original e reconhecimento de um 
novo passivo financeiro. Um ganho ou perda decorrente da extinção do passi-
vo financeiro original é reconhecido no resultado. A avaliação preliminar do 
Passivo Financeiro da Companhia, após o fluxograma de teste proposto con-
soante a IFRS 9.5.7.1(c).5.7.7, indica não haver impacto relevante nas de-
monstrações financeiras. Os passivos financeiros são classificados pelo valor 
contábil e o custo amortizado, sendo retirados do balanço patrimonial quando 
extintos. (iii) IFRS 16 - Arrendamentos: A IFRS 16 introduz um modelo único 
para a contabilização de arrendamentos nas demonstrações da situação fi-
nanceira dos arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de 
uso, que representa o seu direito de usar o ativo arrendado, e um passivo de 
arrendamento, que representa a sua obrigação de efetuar os pagamentos do 
arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de 
curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece 
semelhante a da norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar 
os arrendamentos como mercantis ou operacionais. A IFRS 16 substitui as 
normas de arrendamento existentes, incluindo a CPC 06 (IAS 17) - Operações 
de Arrendamento, e a ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC27) - Aspectos Comple-
mentares das Operações de Arrendamento. A norma passa a vigorar a partir 
de 1º de janeiro de 2019, e a adoção antecipada é permitida apenas para de-
monstrações financeiras em conformidade com a IFRS, e somente para enti-
dades que aplicam a IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes a partir de 
ou antes da data da aplicação inicial da IFRS 16. A Companhia avalia que o 
IFRS 16 não é aplicável, pois não possui operações de arrendamento mercan-
til. No entanto, a Companhia ainda está avaliando a adoção da Norma para os 
próximos períodos.
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Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

6. Contas a receber de clientes: 2017 2016
Clientes nacionais 3.714 -
Clientes estrangeiros 152 750
 3.866 750
(a) O saldo em aberto foi integralmente liquidado em janeiro de 2018. Não há 
contas a receber dadas em garantia de dívidas em 31 de dezembro de 2017 e 
2016. A exposição da Companhia a riscos de crédito junto a clientes e outros
recebíveis, está divulgada na Nota 24. 7. Estoques: 2017 2016
Produtos acabados - 4.762
Insumos de produção 11.118 10.362
Importações em andamento 294 95
 11.412 15.219
(a) A composição dos insumos de produção inclui o custo de aquisição de 
explosivos, bolas de aço, reagentes e óleo diesel, dentre outros, para uso no 
processo de exploração e processamento do ouro. Em 31 de dezembro de 
2017, o saldo da provisão para produtos obsoletos é de R$ 673 (R$ 359 em 
2016). Não há estoques dados em garantia de dívidas em 31 de dezembro de 
2017 e 2016. 8. Impostos a receber:

2017 2016
PIS a recuperar (a) 1.670 1.176
COFINS a recuperar (a) 5.332 4.686
IRRF sobre aplicações financeiras 284 285

2017 2016
ICMS a recuperar (a) 4.701 3
Outros impostos a recuperar 951 914
 12.938 7.064
Circulantes 3.252 2.079
Não circulantes 9.686 4.985
(a) Por ser preponderantemente exportadora, a Companhia vem acumulando 
créditos de PIS, COFINS e ICMS, os quais são plenamente realizáveis, seja 
através de compensação, ressarcimento ou comercialização. Contudo, por 
entender que tais créditos não são totalmente realizáveis dentro do próximo 
exercício social, em 31 de dezembro de 2017, a Administração da Companhia 
reclassificou para o ativo não circulante, o montante de R$ 4.701, preponderan-
temente relacionados a ICMS. 9. Outros créditos e despesas antecipadas:
 2017 2016
Adiantamento a fornecedores (a) 5.762 709
Despesas antecipadas - 270
Adiantamentos a empregados 157 129
Seguros 178 91
Outros - 22.768
 6.097 23.967
(a) Refere-se a adiantamentos a fornecedores de materiais e prestadores de 
serviço, no curso normal dos negócios.

10. Imobilizado: a. Conciliação do valor contábil:

Terrenos Edificações Equipamentos
Bens  

minerários
Recuperação ambiental e  
desmobilização de ativos

Imobilizado  
em andamento Outros Total

Saldo em 1o de janeiro de 2016 2.052 24.626 16.708 38.419 16.607 7.781 969 107.162
Acréscimos - - 799 28.951 - 2.921 110 32.781
Alienações - - (15) - (304) (852) (177) (1.348)
Transferências - 1.992 4.937 2.889 - (9.850) 25 (7)
Perda no valor recuperável (2.029) (23.333) (17.183) (54.327) (16.116) - - (112.988)
Depreciação - (3.016) (5.048) (15.431) - - (927) (24.422)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 23 269 198 501 187 - - 1.178
Custos 23 9.746 22.026 41.247 2.649 - 1.894 77.585
Depreciação acumulada - (9.477) (21.828) (40.746) (2.462) - (1.894) (76.407)
Saldo em 1o de janeiro de 2017 23 269 198 501 187 - - 1.178
Acréscimos - - 756 15.118 - 2.353 28 18.255
Alienações - - (461) - (129) (801) - (1.392)
Transferências - - 1.552 - - (1.552) - -
Depreciação - - (341) (4.069) (45) - - (4.455)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 23 269 1.704 11.549 13 - 28 13.586
Custos 23 9.746 23.448 56.364 2.520 - 1.922 94.023
Depreciação acumulada - (9.477) (21.744) (44.815) (2.507) - (1.894) (80.437)
Projetos em andamento são projetos para melhoria de processos operacionais 
e administrativos. Depois de concluídos, os saldos são reclassificados para 
as contas apropriadas do ativo imobilizado e são depreciados ou amortizados 
com base na vida útil esperada de cada projeto. Alguns bens do ativo imobi-
lizado foram oferecidos em garantia para dívidas. Ver Nota 11. b. Testes de 
redução ao valor recuperável do ativo imobilizado: O valor justo menos 
os custos de venda não pode ser determinado de forma confiável devido às 
características do negócio e à atual volatilidade do mercado. Assim sendo, 
em 31 de dezembro de 2017, o valor recuperável desta UGC foi calculado 
com base no valor em uso dos ativos, estimado com base em fluxos de caixa 
descontados, não tendo sido reconhecido o ajuste desses bens com respeito 
ao Projeto ‘Nova Xavantina’. As principais premissas utilizadas para estimar 
o valor em uso encontram-se definidas a seguir: • Os valores atribuídos às 
principais premissas representam a avaliação de tendências futuras da Admi-
nistração em setores relevantes e basearam-se em dados históricos de fontes 
internas e externas. • Uma taxa de desconto de 9,5% foi estimada pela taxa 
média ponderada do custo de capital em que a UGC opera. • As projeções 
de fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para 1 ano, equivalentes 
à expectativa de vida útil da mina. • O LAJIDA (EBITDA) foi estimado levando 
em consideração a experiência passada, ajustado pelos seguintes fatores: - O 
crescimento da receita foi projetado levando em consideração o plano de lavra 
da Companhia; - Foram considerados os dispêndios com: produção (remune-
ração, materiais e manutenção), amortização e depreciação, e gastos admi-
nistrativos; - Os impostos sobre a renda foram calculados com base no regime 
de tributação do lucro real, consideradas as alíquotas vigentes de 25% e 9% 
para imposto de renda e contribuição social, respectivamente. A Companhia 
possui ainda o benefício da SUDAM, o que permite a redução de 75% do IR; e
 - Projeta-se uma variação do capital de giro de R$ 17.585.
11. Fornecedores: 2017 2016
Toniolo, Busnello S.A. 10.605 9.178
Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 2.139 739
July Quartzo Transportes e Serviços Ltda. 646 -
Minere Engenharia Ltda 519 -
IBQ - Industrias Químicas S.A. 391 774
Sandvik Mining and Construction do Brasil 370 742
Sousa e Nunes Mecânica Ltda. 338 -
MLM Acionamentos e Automação Elétrica 336 424
AVG Perfurações Sondagens Ltda. 301 775
Atlas Copco Brasil Ltda. 247 261
R. C. Pazetto Cia Ltda 229 384
Brink s 205 868
Instituto Nacional de Previdência Social - 486
Servitec Foraco Sondagem S.A. - 486
NE Manutenções Eletromecânica Ltda. - 362
Unimed Barra do Garcas - 230
Transpol Industria e Comercio Ltda. - 202
RCP Transportes Urbanos Ltda. - 253
Evomax Engenharia Industria e Comercio - 348
Resimapi Produtos Químicos Ltda. - 404
Outros (*) 10.424 8.444
 26.750 25.360
(a) Os credores classificados como “Outros” possuem saldos devedores indi-
viduais inferiores a R$ 200. 

12. Empréstimos e financiamento: Mês/Ano

Descrição

Taxa de 
juros (ao 

ano)
Garan-

tias Moeda
Contra-

tação
Venci-
mento 2017 2016

ACC PINE 07.17 FX + 8.5% (i) Dólar Jul/17 Dez/18 2.979 -
NCE PAN 95% CDI (i) Real Fev/17 Fev/19 2.885 3.424
NCE ABC FX + 7.5% (i) Dólar Dez/16 Dez/18 895 881
ACC Santander 
 R 2 FX + 5.05% (ii) Dólar Jun/17 Dez/17 103 10.752
ACC PAN 95% CDI (ii) Dólar Jun/16 Mar/17 - 2.962
Banco Caterpilar 8   2.50% (iii) Real Abr/13 Nov/17 - 107
ACC PINE R 4 FX + 8.5% (i) Dólar Jun/17 Jul/17 - 2.625
ACC PINE R 2 FX + 8.7% (i) Dólar Jun/17 Mai/17 - 2.133
Banco Caterpilar 7   8.7% (iii) Real Mar/12 Nov/16 - 20
Banco Caterpilar 9   2.50% (iii) Real Abr/13 Dez/17 - 54
 6.862 22.958
Circulante 6.451 22.078
Não circulante 411 880
Tipos de garantia: (i) Livre de garantias; (ii) Nota promissória; (iii) Penhor 
legal de equipamento. Informações sobre a exposição da Companhia a riscos 
relativos a taxas de juros, moeda estrangeira e liquidez encontram-se detalha-
das na Nota 24.
a. Movimentação: O quadro a seguir demonstra a movimentação dos em-
préstimos e financiamento durante os exercícios findo em 31 de dezembro de 
2017 e 2016: 2017 2016
Saldos em 1º de janeiro 22.958 35.449
Emissões (394) 2.058
Variação cambial 75 (3.296)
Novos empréstimos 20.876 5.071
Atualizações/juros 1.406 2.985
Amortizações (38.059) (19.309)
Saldos em 31 de dezembro 6.862 22.958
b. Cronograma de amortização da dívida: As datas de amortização das 
dívidas a longo prazo encontram-se resumidas abaixo: 2017 2016
2018 - 880
2019 411 -
 411 880
c. Cláusulas contratuais restritivas (covenants): Alguns contratos contêm 
cláusulas restritivas que requerem a manutenção de determinados quocientes 
como a relação dívida/LAJIDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação 
e Amortização). A Companhia não identificou quaisquer ocorrências de des-
cumprimento dos acordos mencionados em 31 de dezembro de 2017 e 2016. 
13. Obrigações tributárias: 2017 2016
ICMS 2.235 928
IRRF dos empregados 162 197
CFEM 3.048 1.431
Outros 1.489 1.786
 6.934 4.342
14. Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos: 
Refere-se ao custo de fechamento das minas e desmobilização dos bens mi-
nerários correspondentes. As alterações na provisão para obrigações de bai-
xa do imobilizado e para taxas de juro a longo prazo (anuais, utilizadas para 
descontar essas obrigações até o presente valor e para atualizar as provisões) 
são as seguintes:

Jazida
Taxa de  

desconto
Saldo em 

1º/01/2016
Aumento  

de provisão
Despesas com  

recuperação ambiental
Saldo em 

31/12/2016
Aumento  

de provisão
Despesas com  

recuperação ambiental
Saldo em 

31/12/2017
Nova Xavantina 8,0% 19.069 2.373 (942) 20.500 1.130 (1.480) 20.150
 19.069 2.373 (942) 20.500 1.130 (1.480) 20.150
A provisão refere-se aos custos relacionados ao fechamento da mina e à re-
cuperação, com o encerramento das atividades minerárias e a desmobilização 
dos bens relacionados à mina. Quando a provisão é reconhecida, o respectivo 
custo é capitalizado como parte do imobilizado, sendo depreciado na mesma 
base sobre o bem correspondente e contabilizado na demonstração financei-
ra. O passivo de longo prazo é posteriormente mensurado, utilizando uma taxa 
de desconto de longo prazo livre de risco, aplicável ao passivo e contabilizado 
na demonstração financeira como despesas financeiras, até que a Companhia 
realize os pagamentos relacionados ao fechamento da mina e à desmobiliza-
ção dos bens minerários. O montante acumulado dessas obrigações não é de-
duzido dos custos em potencial cobertos por seguro ou por indenizações. 15. 
Provisão para perdas em processos judiciais: a. Riscos provisionados: 
Com base na análise individual dos processos administrativos e judiciais, mo-
vidos contra a Companhia, são mantidas provisões no passivo não circulante 
em 31 de dezembro de 2017 no montante de R$ 1.095 (R$ 531 em 2016), 
para riscos com perdas trabalhistas, cíveis, tributárias e ambientais conside-
radas prováveis, na avaliação de seus assessores jurídicos, em valor julgado 
suficiente pela Administração. A Administração entende que os encaminha-
mentos e providências legais cabíveis, já tomados em cada processo, são 
suficientes para preservar o seu patrimônio. b. Riscos não provisionados: 
Em 31 de dezembro de 2017, além dos processos acima mencionados, exis-
tem outros em andamento, para os quais, em consonância com as práticas 
contábeis, não foram constituídas provisões, já que a probabilidade de perda 
fora classificada como possível, conforme segue:
Natureza 2017 2016
Tributária 367 -
Cível - 91
Trabalhista 1.168 1.140
 1.535 1.231
c. Depósitos judiciais: Em relação às ações supracitadas a Companhia rea-
lizou depósitos judiciais no valor de R$ 843 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 
413 em 2016), os quais não vem sendo atualizados de acordo com os índices 
oficiais. 16. Capital social e reservas: a. Capital social: Em agosto de 2017, 
a então coligada Mineração Caraíba S.A. obteve o controle da Companhia 
adquirindo 96,63% do capital social, mediante a conversão de empréstimo 
(mútuo) entre as partes. A Companhia contratou um consultor externo para 
determinar o preço da ação a fim de apoiar o processo de aumento de capital. 
Um laudo de avaliação foi concluído em maio de 2017, quando se determinou 
o preço por ação de R$ 0,01. A partir de 31 de dezembro de 2017 o capital 
social subscrito e integralizado era de R$ 171.062 (R$ 151.681 em 2016), 
composto de de 2.005.715.350 (67.571.520 em 2016) ações nominativas, sem 
valor nominal.
 2017 2016

 
Quantidade de 

ações ordinárias %
Quantidade de 

ações ordinárias %
Tugalla B.V. 19.091.750 0,95 19.091.750 28,25
Branford Participações 19.091.750 0,95 19.091.750 28,25
Ero Copper Corporation 18.759.720 0,94 18.759.720 25,75
Mineração Caraíba S.A. 1.938.143.830 96,63 - -
Empregados/outros 10.628.301 0,53 10.628.301 17,75
 2.005.715.350 100,00 67.571.520 100,00
(i) Ações ordinárias: Os detentores de ações ordinárias têm o direito ao re-
cebimento de dividendos conforme definido no estatuto da Companhia. As 
ações ordinárias dão o direito a um voto por ação nas Assembleias Gerais da 
Companhia. b. Reserva de lucros - Incentivos fiscais: Em 11 de dezembro 
de 2015 a Companhia obteve da SUDAM a prorrogação da redução de 75% 
na alíquota do imposto de renda relativa aos exercícios de 2013 a 2022, para 
a produção de ouro e prata. Esse incentivo fiscal é reconhecido em uma con-
ta específica do resultado, e, após o fechamento do exercício, o incentivo é 
destinado à constituição da reserva de incentivo fiscal, conforme previsto na 
legislação societária. Em 31 de dezembro de 2017 o montante do incentivo 
fiscal era de R$ 2.948 (R$ 2.294 me 2016), conforme a seguir: 
Exercício
2015 2.922
2016 2.294
2017 2.948
 8.164
A partir do momento que a Companhia voltar a apresentar resultados positi-
vos com a consequente distribuição de lucros, esta deverá excluir da base de 
cálculo do dividendo obrigatório a ser distribuído a parcela de incentivo fiscal 
acumulado utilizado para fins de compensação de prejuízos, confome lei nº 
12.973/2014. c. Dividendos: O Estatuto Social da Companhia estabelece um 
dividendo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido anual 
ajustado em conformidade com a Lei Societária. Em 31 de dezembro de 2017 
e 2016, não haviam dividendos devidos em razão de prejuízos acumulados 
em ambos os exercícios.
17. Receita operacional líquida: 2017 2016
Receita operacional líquida 103.228 134.542
Ajustes do ouro - (1.154)
(-) Impostos sobre vendas (1.282) (1.345)
 101.946 132.043

18. Custo das vendas: 2017 2016
Materiais (14.742) (18.828)
Pessoal (23.157) (24.579)
Depreciação e amortização (5.864) (28.557)
Serviços terceirizados (17.380) (22.476)
Outros custos (12.673) (12.119)

(73.816) (106.559)
19. Despesas gerais e administrativas: 2017 2016
Salários, encargos e contribuições sociais (1.378) (1.430)
Serviços terceirizados (3.066) (3.152)
Bônus a empregados (2.369) -
Outras (356) (1.046)
 (7.169) (5.628)
 20. Outras despesas: 2017 2016
Provisão para perda no valor recuperável do ativo
 imobilizado (a) - (112.988)
Provisão para perdas decorrentes de processos judiciais (917) (573)
Prejuízos de vendas (222) -
Provisão para recuperação ambiental de 
 desmobilização de ativos (1.479) 1.044
Provisão para danos materiais (314) -
Outras (217) (4.176)
 (3.149) (116.693)
(a) Conforme descrito na Nota 9, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia 
atualizou a provisão para redução ao valor recuperável (impairment), reconhe-
cendo o montante de R$ 112.988, com base no teste de recuperação ao valor re-
alizável efetuado no ativo imobilizado da UGC de Nova Xavantina naquele ano.
21. Receitas e despesas financeiras: 2017 2016
Rendimentos de aplicações financeiras - 17
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 1.583 6.515
Variação cambial sobre importação e outros 58 1.893
Outras receitas 609 23
Total de receitas financeiras 2.250 8.448
Juros sobre empréstimos e financiamento (2.537) (3.222)
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos (1.405) (2.986)
Variação cambial sobre importação e outros (589) (4.661)
Outras despesas (3.068) (887)
Total das despesas financeiras (7.599) (11.756)
Despesas financeiras líquidas (5.349) (3.308)
22. Transações com partes relacionadas: A Administração identificou como 
partes relacionadas seus acionistas, empresas ligadas, seus administradores 
e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, con-
forme definições contidas no Pronunciamento CPC 5 (R1). a. Transações e sal-
dos: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia possui saldos em aber-
to na data-base das demonstrações financeiras provenientes, basicamente, de 
transações com a empresa ligada Mineração Caraíba S.A., conforme segue:
 2017 2016
Ativo circulante
Créditos com partes relacionadas (a) - 22.768
Passivo não circulante
Empréstimo com coligada (b) 16.721 34.251
Despesas financeiras
Juros intercompanhia (b) 1.100 220
(a) Refere-se ao crédito de empréstimos concedidos à coligada MCSA para 
capital de giro. Em fevereiro de 2017, a Companhia compensou integralmente 
esse crédito com o empréstimo devido à mesma coligada na referida data. 
(b) Refere-se ao débito devido em razão de um empréstimo contraído com 
a coligada MCSA. Os juros anuais sobre o empréstimo são de 3,53%. b. Re-
muneração dos administradores: Não houve remuneração para os adminis-
tradores durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. A 
remuneração, bem como outros benefícios concedidos, é paga pela coligada 
MCSA a título de administração, sendo comum a ambas as empresas. 23. 
Imposto de renda e contribuição social: O cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
encontra-se demonstrado abaixo.

2017 2016

 

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Lucro (prejuízo) antes dos impostos (1) 12.463 12.463 (98.376) (98.376)
(+) Acréscimos à base de cálculo
Provisão para contribuição social sobre o
  lucro líquido - - 879 -
Despesas não dedutíveis 4.235 4.235 1.625 1.625
Variação cambial, hedge e swap 3.812 3.812 7.904 7.904
Provisão para perda no valor recuperável - - 112.988 112.988
Total dos acréscimos (2) 8.047 8.047 123.396 122.517
(-) Exclusões da base de cálculo
Variação cambial, hedge e swap (2.601) (2.601) (9.465) (9.465)
Estorno de provisão (1.421) (1.421) (2.462) (2.462)
Total das exclusões (3) (4.021) (4.021) (11.927) (11.927)

2017 2016

 

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Lucro tributável antes da compensação 
do prejuízo fiscal (1) + (2) + (3) 16.489 16.489 13.093 12.214
Compensação do prejuízo fiscal - - (2.452) (2.452)
Lucro tributável após a compensação 
 do prejuízo fiscal 16.489 16.489 10.641 9.762
Alíquota de imposto oficial 15% 9% 15% 9%
IRPJ antes do imposto adicional (2.473) (1.484) (1.596) -
Imposto adicional (10%) (1.625) - (1.040) -
Imposto a pagar (4.098) (1.484) (2.636) (879)
(-) PAT - Programa de Alimentação do 
Trabalhador 38 - 198 -
Redução de 75% no IRPJ - Lucro prove-
niente de exploração 2.948 - 2.294 -

Total do imposto (1.112) (1.484) (144) (879)
Alíquota efetiva 8,9% 11,9% 0,2% 0,9%
24. Lucro (prejuízo) por ação: O cálculo do lucro (prejuízo) por ação, baseou-
-se no lucro (prejuízo) líquido para o exercício atribuído aos detentores das 
ações ordinárias, conforme demonstrado a seguir: 2017 2016
Lucro (prejuízo) líquido 9.867 (99.399)
Número de ações ordinárias (nota explicativa 15.a) 2.005.715.350 67.571.520
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (R$) 0,005 (1,471)
25. Instrumentos financeiros: a. Classificação dos instrumentos financei-
ros: As transações financeiras existentes envolvem ativos e passivos usuais 
e pertinentes à sua atividade econômica, particularmente aplicações finan-
ceiras com vencimentos a curto prazo, empréstimos e financiamentos. Essas 
transações são apresentadas no balanço patrimonial, acrescidas das respec-
tivas apropriações de receitas e despesas que, tendo em vista a natureza das 
transações e seus períodos de vencimento, se aproximam de valores justos, 
conforme demonstrado a seguir:
 Mensu- 

ração
Valor contábil Valor justo

 2017 2016 2017 2016
Ativos financeiros
Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa - 163 6 163 6

Contas a receber de clientes
Custo  

amortizado 3.866 750 3.866 750
Créditos com partes 
 relacionadas

Custo  
amortizado - 22.767 - 22.767

Total dos ativos financeiros 4.029 23.523 4.029 23.523
Passivo financeiro
Outros passivos financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado 26.750 25.360 26.750 25.360

Empréstimos e financiamento
Custo  

amortizado 6.862 22.958 6.862 22.958
Créditos com partes  
 relacionadas

Custo 
amortizado 16.721 34.251 16.721 34.251

Total do passivo financeiro 50.333 82.569 50.333 82.569
Valor contábil versus valor justo: Para todas as operações envolvendo ati-
vos e passivos de instrumentos financeiros, com exceção dos instrumentos 
financeiros derivativos, incluindo contas a receber de clientes relativas a ven-
das concentradas que são consideradas derivativos, por estarem sujeitas a 
alterações com base nas variações do preço do cobre, a administração consi-
dera que o valor justo é equivalente ao valor contábil. A Administração enten-
de que para os empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras 
com saldo devedor em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não há expectativa de 
alterações substanciais nas taxas praticadas. Dessa forma, entende-se que o 
valor contábil aproxima-se do valor justo. Os detalhes dos termos dos emprés-
timos e financiamentos estão apresentados na Nota 11 das demonstrações 
financeiras. b. Gerenciamento dos riscos financeiros: Em 31 de dezembro 
de 2017, não houve alteração nas políticas de gerenciamento do risco finan-
ceiro da Companhia em relação ao ano anterior. (i) Instrumentos financeiros 
não derivativos: A Companhia está exposta aos seguintes riscos decorrentes 
de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco e liquidez; e • Risco 
de mercado. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de que a Companhia 
incorra em prejuízo acarretado por um cliente ou por uma contraparte de um 
instrumento financeiro, devido ao fato de não cumprir com as obrigações con-
tratuais. A Companhia busca minimizar o risco de crédito de seus clientes, 
monitorando, rigorosamente, a situação e as movimentações do cliente, vi-
sando antecipar quaisquer situações possíveis que possam apresentar riscos 
para a Companhia. Ademais, a companhia possui contatos com outros clien-
tes em potencial que possam comprar sua produção. O mercado de ouro é 
um mercado com liquidez instantânea, e a Companhia possui muitas opções 
para vender sua produção. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a 
Companhia não possui saldos de contas a receber pendentes de pagamento. 
Com respeito as aplicações financeiras, a Companhia visa aplicar seu caixa 
na combinação mais adequada entre as melhores taxas e as instituições finan-
ceiras com solidez financeira, reconhecidas a partir de seus ratings de crédito. 
Os termos de pagamento relativos à OMEX Comércio e Exportação de Metais 
Preciosos Ltda. são os seguintes:

Pagamentos relativos à OMEX
D1 60%
D6 20%
D12 20%
A Companhia busca minimizar o risco de crédito de seus clientes com base em 
contratos de longo prazo com preços e termos de pagamento acordados entre 
as partes. Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de caixa 
são mantidos em bancos e instituições financeiras com um rating entre A- e 
AAA, com base na classificação das principais agências de rating. Derivati-
vos: Os derivativos são contratados junto a bancos e instituições financeiras 
com um rating entre A- e AAA, com base na classificação das principais agên-
cias de rating. Os valores contábeis dos ativos financeiros relacionados abaixo 
representam a exposição máxima do crédito na data do balanço patrimonial:

2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa 163 6
Contas a receber de clientes 3.866 750
Créditos com partes relacionadas - 22.768
Total 4.029 23.524
Risco de liquidez. O risco de liquidez é o risco associado às dificuldades que a 
Companhia poderá encontrar para cumprir as obrigações associadas aos pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamento à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Administração no gerenciamento da liquidez é de 
garantir, o máximo possível, liquidez suficiente para cumprir as obrigações em 
seus vencimentos, em condições normais e de estresse, sem acarretar perdas 
inaceitáveis ou o risco de prejudicar as operações normais da Companhia.
 Vencimento

31 de dezembro de 2017
Valor 

contábil
Fluxo de até 

12 meses
1-2 

anos
Instrumentos financeiros não derivativos
Empréstimos e Financiamentos 6.862 6.451 411
Fornecedores 26.750 26.750 -
Créditos com partes relacionadas 16.721 - 16.721
 50.333 33.201 17.132
 Vencimento

31 de dezembro de 2016
Valor 

contábil
Fluxo de até 

12 meses
1-2 

anos
Instrumentos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamentos 22.958 22.078 880
Fornecedores 25.360 25.360 -
Créditos com partes relacionadas 34.251 - 34.252
 82.569 47.438 35.132
Riscos de mercado: O risco de mercado é o risco de que alterações nos 
preços de mercado - tais como taxas de câmbio, taxas de juros e preço de 
commodities - venham a afetar os ganhos da Companhia ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento do risco de mercado 
é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de pa-
râmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno. A Companhia 
utiliza derivativos para gerenciar riscos de mercado. Todas essas operações 
são conduzidas segundo as diretrizes da Administração. Risco de variação 
cambial: Como parte de sua atividade, a Companhia incorre em riscos cam-
biais relacionados à venda de seus produtos que são cotados em dólares dos 
Estados Unidos e à atualização das operações de empréstimos e financia-
mentos, que também são indexados pela variação cambial. Para minimizar 
descasamentos cambiais, a Companhia monitora suas projeções de fluxo de 
caixa, considerando as expectativas de vendas futuras indexadas à variação 
do dólar estadunidense em relação à necessidade de caixa para liquidação 
dos financiamentos existentes. Análise de Sensibilidade: Uma variação do 
real, contra o dólar estadunidense, de 10% e 20%, teria aumentado (reduzido) 
o patrimônio e o resultado de acordo com os montantes especificados abaixo. 
Esta análise baseia-se na variação da taxa de câmbio de moeda estrangeira 
que a Companhia considerou ser razoavelmente possível ao final do exercí-
cio. A análise considera que todas as outras variáveis, em particular as taxas 
de juros, são mantidas constantes, sendo assim conduzida na mesma base, 
apesar da variação razoavelmente possível da taxa de câmbio de moeda es-
trangeira ser diferente.

Exposição à alta do USD em 
31 de dezembro de 2017

Cenário 
provável

Cenário  
com 10%  

de variação

Cenário  
com 20%  

de variação
Empréstimos e financiamentos (3.977) (4.374) (4.772)
Contas a receber de clientes 3.866 4.252 4.638
Exposição líquida (111) (122) (134)
(ii) Instrumentos financeiros derivativos: Operações com derivativos visam 
à proteção contra variações nos preços das commodities, de moedas estran-
geiras e de taxas de juros. Todos os instrumentos financeiros derivativos fo-
ram designados como instrumentos de hedge econômico, ou seja, sem a apli-
cação de contabilidade de cobertura (hedge accounting). Em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016, não havia posições em aberto com relação a instrumentos 
financeiros derivativos. 26. Compromissos: Não há compromissos significati-
vos assumidos pela Companhia em 31 de dezembro de 2017. 27. Seguros: A 
Companhia possui cobertura de seguro mediante uma política com diferentes 
cláusulas de cobertura para diferentes riscos, bem como uma apólice de segu-
ro separada para equipamentos, que oferece cobertura suficiente para perda 
total ou para conserto dos equipamentos em caso de perda parcial. Em 31 
de dezembro de 2017, os principais ativos, passivos e outros riscos cobertos 
por seguro e os respectivos montantes encontram-se demonstrados a seguir:
 2017 2016
Risco Nomeados - Matriz e Equipamentos R$ 57.873 R$ 50.000
Responsabilidade civil dos administradores 
 (Conselheiros e Diretores) - R$ 20.000
Responsabilidade Civil Geral R$ 79.000 R$ 15.000
Outros Riscos R$ 8.000 R$ 10.000
Transporte internacional de equipamentos - US$ 3.000
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NX GOLD S.A.
(Em recuperação judicial)

CNPJ/MF: 18.501.410/0001-81
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Ao Conselho de Administração e Acionistas da NX Gold S.A. Rio de Janei-
ro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da NX Gold 
S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elu-
cidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da NX Gold S.A. em 31 de dezembro de 2017, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 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 “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Com-
panhia, 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras: 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emiti-
das pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela Administração da Companhia e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, 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, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti-
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, 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 rele-

vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 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 continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com a Administração 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. Salvador, 29 
de março de 2018. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/F-7; 
Marcelo Nogueira de Andrade - Contador CRC RJ-086312/O-6.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 16/06/2020, às 11h00, por meio 
de sala virtual no aplicativo Zoom, de acordo com a disposição da MP 
931, de 30.03.2020, que permite que a votação e participação dos 
acionistas nas assembleias das sociedades seja feita à distância. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de 
convocação, conforme disposto no art.124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), em decorrência de estarem presentes os acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constan-
tes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. 
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Haroldo 
Nogueira Solberg. 4. Ordem do Dia: (i) Aprovar a alteração da com-
posição da Diretoria da Cia., que passará a ser composta por até 9 
(nove) membros, mediante a inclusão do cargo de Diretor de Suporte 
ao Negócio; (ii) Aprovar a designação e atribuições do Diretor de Su-
porte ao Negócio; (iii) Tendo em vista a inclusão do cargo de Diretor de 
Suporte ao Negócio, aprovar a alteração da Cláusula Dezoito do Esta-
tuto Social da Cia., e (iv) Ratificar as demais cláusulas e consolidar o 
Estatuto Social da Cia.. 5. Deliberações Tomadas por Unanimidade 
de Votos: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o que segue: (i) Aprovar a alteração da compo-
sição da Diretoria da Cia., que passará a ser composta por até 9 mem-
bros, mediante a criação do cargo de Diretor de Suporte ao Negócio da 
Cia., que passará a ser responsável pelas seguintes atividades: (a) O 
Diretor de Suporte ao Negócio será o responsável por apoiar as 
Unidades de Negócio (UNs) a entregar os resultados previstos 
no plano de negócios. Será responsável, ainda, em dar suporte 
na padronização da gestão das UNs sob a ótica financeira e dos 
resultados que devem ser perseguidos, com papel simultâneo de 
apoio e de controladoria. Coordenará o Comitê de investimentos 
a fim de gerir o controle de investimentos das UNs. (ii) Em virtu-
de das deliberações tomadas conforme os itens acima, os acionistas 
aprovam a alteração da Cláusula 18ª do Estatuto Social da Cia., que 
passará a vigorar com nova redação: “Cláusula 18. A Diretoria da Cia. 
será composta por até 9 membros eleitos pelo Conselho de Adminis-
tração, sendo: (i) Um Diretor Presidente, com atribuição de orientar 
e coordenar a atuação dos demais Diretores, bem como de dirigir as 
atividades relacionadas com o planejamento geral da Cia. e de suas 
controladas, traçar a estratégia global da Cia., sendo ainda responsá-
vel pelo relacionamento institucional com clientes e órgãos regulado-
res. (ii) Um Diretor Vice-Presidente, responsável por apoiar o Diretor 
Presidente no exercício de suas funções, bem como por conduzir a 
elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais em to-
das as áreas da Cia., e por definir a atuação e objetivos específicos de 
cada área, sendo ainda responsável pela área de Compliance. (iii) Um 
Diretor Financeiro, responsável pela administração e coordenação 
dos departamentos contábeis e financeiros, planejamento financeiro 
da Cia., assim como pelo departamento de compras. (iv) Um Diretor 
Comercial, responsável pelas áreas de marketing e de vendas da 
Cia., englobando a elaboração de propostas e contratos, políticas de 
preços, a participação em concorrências e licitações, a manutenção de 
cadastro, e o desenvolvimento de novos negócios para a Cia.. (v) Um 
Diretor Técnico, responsável pela manutenção, reformas, docagens 
das embarcações utilizadas pela Cia. e acompanhamento junto às en-
tidades classificadoras. (vi) Um Diretor de TI e Inovação, responsável 
pela área de tecnologia da informação, assim como pela Pesquisa e 
Desenvolvimento de novas tecnologias. (vii) Um Diretor de Opera-
ções, responsável pela documentação, gestão da tripulação, opera-
ção e logística das embarcações utilizadas pela Cia. junto aos clientes. 
(viii) Um Diretor de Suporte ao Negócio, responsável por será o res-
ponsável por apoiar as Unidades de Negócio (UNs) a entregar os re-
sultados previstos no plano de negócios. Será responsável, ainda, em 
dar suporte na padronização da gestão das UNs sob a ótica financeira 
e dos resultados que devem ser perseguidos, com papel simultâneo 
de apoio e de controladoria. Coordenará o Comitê de investimentos 
a fim de gerir o controle de investimentos das Uns. (iv) Um Diretor 
sem Designação Específica, que terá sua função estabelecida pelo 
Diretor Presidente.” (iii) Tendo em vista a criação do cargo de Diretor 
de Suporte ao Negócio, os acionistas aprovam a alteração Cláusula 
18ª. Em virtude disso, a referida cláusula passa a viger com a redação 
constante da consolidação do Estatuto Social anexo à presente ata. 
(iv) Por fim, os acionistas ratificam as demais cláusulas do Estatuto 
Social da Cia. e aprovam a sua consolidação, o qual passa a viger com 
a redação constante do Anexo I à ata que se refere a esta Assembleia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada confor-
me, foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de 
sumário, nos termos do §1º do Art.130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 
16/06/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente. 
Haroldo Nogueira Solberg, Secretário. Acionistas Presentes: Tinha-
ré Participações S.A. (pp. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Dire-
tor, Dyna II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(pp. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos, Diretor

Anexo I
Estatuto Social Oceanpact Serviços Marítimos S.A.. 

Capítulo I. Denominação, Objeto, Sede e Duração. Cláusula 1ª. A 
OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”) é uma S.A. que se rege 
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 
Cláusula 2ª. A Cia. tem como objeto social o treinamento e consultoria 
em serviços de meio ambiente, energia, logística e marítimos; serviços 
em campo na aquisição de dados, medições e monitoramento ambien-
tal; a criação e invenção de produtos e soluções nas áreas marítimas e 
ambiental; especificação, execução e análise de levantamentos hidro-
gráficos; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de com-
bate a derramamento de óleo e emergências ambientais; proteção 
ambiental; navegação de apoio marítimo e apoio portuário; afretamen-
to ou aluguel de embarcações próprias ou de terceiros para apoio as 
operações de exploração e produção de petróleo, energia eólica, on-
domotriz e maremotriz ou qualquer outra atividade marítima, com ou 
sem tripulação; operação e locação de Veículos de Operação Remota 
(ROV); serviços de aquisição de imagens e dados através de veículos 
não tripulados e a participação do capital social de outras sociedades. 
Cláusula 3ª. A Cia. tem sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, na Rua da 
Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º 
pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, e filiais na (i) Ilha do Caju, nº 131, 
parte, Ponta D’Areia – Niterói/ RJ, CEP: 24040-005, (ii) Av. Daniel de La 
Touche, n.º15, sala 303, Edifício Comercial Royal Center, Vila Fialho – 
São Luís/ MA, CEP: 65073-212, (iii) Rua José Candido Marcílio, 50, 
Parte, Vale Encantado – Macaé/ RJ, CEP: 27933-400; (iv) Rua Itape-
ma, nº 39, Vicente de Carvalho – Guarujá/ SP, CEP: 11430-530; (v) Via 
5 Projetada Lote A12, s/n, Praia do Açú, Distrito Industrial - São João da 
Barra/ RJ, CEP 28200-000, (vi) Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 – Mó-
dulo 6, Prédio Módulo de Prototipagem – MP, Ilha da Cidade Universi-
tária, Rio de Janeiro/ RJ, CEP: 21.941-907 e (vii) Rua Italina Pereira 
Motta, 435, sala 107 – Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP: 29090-370. 
Cláusula 4ª. O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II. 
Capital Social e Ações. Cláusula 5ª. O capital social da Cia. é de 
R$34.566.893,90, totalmente integralizado, dividido em 4.900.627 
ações ON, sem valor nominal. § Único. A Cia. está autorizada a au-
mentar o seu capital social até o limite de R$34.567.893,90, por delibe-
ração do Conselho de Administração, independentemente de reforma 
estatutária. Cláusula 6ª. A Cia. poderá, através de deliberação tomada 
em Assembleia Geral, e respeitando o direito legal de preferência dos 
acionistas, criar, a qualquer tempo, ações preferenciais de classe única 
ou de várias classes, bem como emitir outros títulos e valores mobiliá-
rios. § Único. A Cia. poderá, dentro do limite do capital autorizado, 
emitir bônus de subscrição, que conferirão aos seus titulares o direito 
de subscrever ações da Cia.. Cláusula 7ª. Nas deliberações da As-
sembleia Geral, cada ação ordinária conferirá a seu titular o direito a um 
voto. Capítulo III. Assembleia Geral. Cláusula 8ª. A Assembleia Ge-
ral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 meses seguintes ao térmi-
no do exercício social e, extraordinariamente, a qualquer tempo, se-
gundo as regras deste Estatuto, bem como o disposto na Lei n° 
6.404/76 (“Lei das S.A.”). Cláusula 9ª. A Assembleia Geral será convo-
cada pelo Presidente do Conselho de Administração da Cia. ou, em 
sua omissão, por quaisquer dos Conselheiros, ou, ainda, nos demais 

casos previstos em lei. Cláusula 10. Compete à Assembleia Geral, 
além das demais atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social 
deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras; (ii) a destinação do lucro do exer-
cício, de acordo com proposta apresentada pela administração; (iii) a 
eleição e destituição dos membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal, se instalado; (iv) a alteração do Estatuto Social da 
Cia.; (v) o aumento ou redução do capital social da Cia.; (vi) a emissão, 
criação de nova classe, alteração nos direitos, preferências, vantagens 
ou condições (incluindo resgate e amortização) de ações ou outros 
valores mobiliários de emissão da Cia.; (vii) a fusão, cisão, incorpora-
ção, incorporação de ações ou reorganização societária da Cia.; (viii) a 
distribuição de lucros da Cia., na forma de dividendos ou juros sobre 
capital próprio, em qualquer montante que seja superior ao dividendo 
obrigatório de 25% do lucro líquido da Cia.; (ix) a definição da política 
de remuneração da Cia.; (x) qualquer contratação que resulte em en-
dividamento da Cia. superior a R$15.000.000,00, ou em qualquer va-
lor, sempre que o endividamento líquido consolidado da Cia. e suas 
Afiliadas, consideradas em conjunto, seja superior a 2,5 vezes à dívida 
líquida do último exercício encerrado, dividida pelo EBITDA do mesmo 
exercício, desconsiderando-se, tanto do endividamento líquido, quan-
to da dívida líquida do último exercício, as obrigações decorrentes de 
contratos de construção das 4 (quatro) embarcações contratadas pela 
Petrobras, de acordo com os Contratos de Afretamento nº 
2050.0079470.12.2, 2050.0079471.12.2, 2050.0079473.12.2 e 
2050.0079474.12.2, firmados em 18/07/2013. (“Projeto OSRV”), bem 
como de financiamentos que venham a ser contratados pela Cia., com 
recursos do Fundo de Marinha Mercante ou não, relacionados ao Pro-
jeto OSRV; (xi) a aquisição ou alienação de ativos da Cia. ou a criação 
de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Cia. em montante 
igual ou superior a R$20.000.000,00; (xii) a realização, pela Cia., de 
operações com partes relacionadas fora do curso normal dos negó-
cios; (xiii) a participação em novas sociedades em montante superior a 
R$1.000.000,00; e (xiv) a dissolução, liquidação (incluindo a cessação 
do estado de liquidação), pedido de falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial da Cia., ou de suas controladas. Cláusula 11. As delibera-
ções da assembleia geral serão tomadas com observância dos quo-
runs previstos na Lei das S. A., ressalvadas as matérias previstas na 
Cláusula 10, item (iv), no que tange a (a) objeto social da Cia., e (b) al-
teração da composição, competência e funcionamento (incluindo ins-
talação e quorum para deliberação) do Conselho de Administração e 
da Diretoria, e itens (v) a (xiv), que estarão sujeitas à aprovação de 
Acionistas que representem, no mínimo, 85% do capital social votante 
da Cia.. § 1º. O Presidente da Assembleia não computará o voto profe-
rido com infração a acordo de acionistas devidamente arquivado na 
forma da lei. § 2º. Havendo empate nas deliberações assembleares, 
os trabalhos serão suspensos, devendo uma nova Assembleia Geral 
ser convocada para realizar-se em até 30 dias após a data da suspen-
são. § 3º. Caso o empate não seja solucionado de forma amigável, o 
conflito será submetido à arbitragem, nos termos do Capítulo VIII abai-
xo. Capítulo IV. Administração da Cia.. Cláusula 12. A Cia. será ad-
ministrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria. § Úni-
co. A investidura dos administradores, que independerá de caução, 
dar-se-á pela assinatura de termo de posse. Conselho de Adminis-
tração. Cláusula 13. O Conselho de Administração será composto por 
até 5 membros titulares e respectivos suplentes, eleitos pela Assem-
bleia Geral para mandatos de até 1 ano, sendo permitida a sua reelei-
ção pelo mesmo prazo de mandato. §1º. O Presidente do Conselho de 
Administração será indicado pelos membros do Conselho de Adminis-
tração e presidirá as reuniões do Conselho de Administração da Cia.. 
§2º. Os membros do Conselho de Administração não receberão remu-
neração pelo exercício de suas funções e não terão direito à participa-
ção nos lucros que sejam atribuídos aos administradores por delibera-
ção da Assembleia Geral. Cláusula 14. O Conselho de Administração 
deverá se reunir, ordinariamente, no mínimo a cada 3 meses e, extraor-
dinariamente, sempre que requerido por qualquer de seus membros, 
mediante convocação por notificação entregue aos demais membros 
do Conselho de Administração. §1º. Ressalvados os casos de mani-
festa urgência, as convocações das reuniões do Conselho de Adminis-
tração deverão ser realizadas com ao menos 15 dias de antecedência, 
com indicação de data, hora e local, sendo certo que com ao menos 8 
dias de antecedência, os membros do Conselho de Administração da 
Cia. deverão receber uma pauta contendo a ordem do dia relativa a 
todos os assuntos a serem tratados na reunião. §2º. As reuniões serão 
convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua 
ausência, por qualquer dos membros do Conselho de Administração. 
§3º. Para que se instale validamente, a reunião do Conselho de Admi-
nistração deverá ter sido regularmente convocada e contar com a pre-
sença da maioria dos seus membros. §4º. As reuniões do Conselho de 
Administração serão realizadas preferencialmente na sede social da 
Cia., podendo também ser realizadas em outros locais no município do 
Rio de Janeiro, e serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou seu suplente, e na ausência ambos, pelo conselhei-
ro que a convocou ou, ainda, por um conselheiro nomeado dentre os 
membros presentes à referida reunião. §5º. Qualquer dos membros do 
Conselho de Administração poderá convidar membros da Diretoria da 
Cia. e eventuais terceiros para fins de discussão, apresentação de in-
formações e esclarecimentos de assuntos do interesse da Cia. e de 
suas Controladas, ou que sejam úteis ou necessários à deliberação de 
matéria que constar da ordem do dia. §6º. Os membros poderão parti-
cipar das reuniões do Conselho de Administração por meio de vídeo 
conferência ou conferência telefônica, sendo admitido, ainda, nas reu-
niões que não puderem participar, apresentar voto por escrito ou trans-
miti-lo por telefone, videoconferência, fax, carta registrada ou qualquer 
outro meio que expresse sua manifestação de vontade. Cláusula 15. 
Compete ao Conselho de Administração da Cia., além das demais 
atribuições previstas em lei ou neste Estatuto Social: (i) fixar a orienta-
ção geral dos negócios da Cia.; (ii) eleger e destituir Diretores da Cia. e 
fixar-lhes as atribuições, observado o disposto no presente Estatuto 
Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tem-
po, os livros e papéis da Cia., solicitar informações sobre contratos 
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (iv) con-
vocar a assembleia geral; (v) manifestar-se sobre o relatório da admi-
nistração e as contas da Diretoria; (vi) escolha e destituição dos audito-
res independentes da Cia.; e (vii) aprovação do Plano de Negócios 
Anual. §1º. As deliberações do Conselho de Administração serão to-
madas por maioria de votos, salvo as matérias previstas em (vi) e (vii) 
previstas acima, assim como a eleição do Diretor Financeiro da Cia., 
que serão aprovadas por voto afirmativo da unanimidade dos mem-
bros do Conselho de Administração. §2º. Na hipótese de não ser alcan-
çado o consenso quanto à aprovação do Plano de Negócios Anual, 
previsto em (vii) acima, prevalecerá o último Plano de Negócios Anual 
aprovado, com correção monetária dos valores pela variação positiva 
do IGP-M/FGV. Cláusula 16. Das reuniões do Conselho de Adminis-
tração, serão lavradas atas em livro próprio, tornando-se válidas e efe-
tivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem para cons-
tituir o quorum requerido para aprovação das matérias constantes da 
respectiva ordem do dia. Cláusula 17. O Conselho de Administração 
poderá determinar a criação de comitês de assessoramento ao Con-
selho de Administração ou à Diretoria, devendo, para tanto, determinar 
o funcionamento, regimento interno e indicar seus membros titulares (e 
respectivos suplentes), que não excederão a 3. §1º. Os Comitês pode-
rão ser auxiliados, no exercício de suas funções, por profissionais, in-
tegrantes ou não dos quadros da Cia.. §2º. As matérias analisadas por 
cada um dos Comitês serão objeto de relatórios e propostas, que não 
vinculam as deliberações da administração da Cia.. Diretoria. Cláu-
sula 18. A Diretoria da Cia. será composta por até 9 membros eleitos 
pelo Conselho de Administração, sendo: (i) Um Diretor Presidente, 
com atribuição de orientar e coordenar a atuação dos demais Direto-
res, bem como de dirigir as atividades relacionadas com o planejamen-
to geral da Cia. e de suas controladas, traçar a estratégia global da Cia., 
sendo ainda responsável pelo relacionamento institucional com clien-
tes e órgãos reguladores. (ii) Um Diretor Vice-Presidente, responsá-
vel por apoiar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, bem 
como por conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e 
operacionais em todas as áreas da Cia., e por definir a atuação e obje-
tivos específicos de cada área, sendo ainda responsável pela área de 
Compliance. (iii) Um Diretor Financeiro, responsável pela administra-

ção e coordenação dos departamentos contábeis e financeiros, plane-
jamento financeiro da Cia., assim como pelo departamento de com-
pras. (iv) Um Diretor Comercial, responsável pelas áreas de marke-
ting e de vendas da Cia., englobando a elaboração de propostas e 
contratos, políticas de preços, a participação em concorrências e licita-
ções, a manutenção de cadastro, e o desenvolvimento de novos negó-
cios para a Cia.. (v) Um Diretor Técnico, responsável pela manuten-
ção, reformas, docagens das embarcações utilizadas pela Cia. e 
acompanhamento junto às entidades classificadoras. (vi) Um Diretor 
de TI e Inovação, responsável pela área de tecnologia da informação, 
assim como pela Pesquisa e Desenvolvimento de novas tecnologias. 
(vii) Um Diretor de Operações, responsável pela documentação, ges-
tão da tripulação, operação e logística das embarcações utilizadas 
pela Cia. junto aos clientes. (viii) Um Diretor de Suporte ao Negócio, 
responsável por será o responsável por apoiar as Unidades de Negó-
cio (UNs) a entregar os resultados previstos no plano de negócios. 
Será responsável, ainda, em dar suporte na padronização da gestão 
das UNs sob a ótica financeira e dos resultados que devem ser perse-
guidos, com papel simultâneo de apoio e de controladoria. Coordenará 
o Comitê de investimentos a fim de gerir o controle de investimentos 
das UNs. (iv) Um Diretor sem Designação Específica, que terá sua 
função estabelecida pelo Diretor Presidente. §1º: Os Diretores serão 
eleitos para mandato de 02 anos admitida a reeleição. §2º. A Diretoria 
deverá ser composta por profissionais de ilibada reputação no merca-
do, com reconhecida competência e experiência na área de atuação 
da Cia.. Cláusula 19. A Cia. será representada ativa e passivamente, 
em juízo ou fora dele, sempre em conjunto, e observado o disposto no 
§1º abaixo, por (i) 2 Diretores, entre o Diretor Presidente, o Diretor Vi-
ce-Presidente ou o Diretor de TI e Inovação; (ii) um Diretor referido em 
(i) com um procurador com poderes específicos; ou (iii) 2 procuradores 
com poderes específicos, nomeados na forma do §2º abaixo. §1º. Em 
questões pontuais, a Cia. também poderá ser representada (i) por seu 
Diretor Presidente, por seu Diretor Vice-Presidente ou por seu Diretor 
Financeiro, agindo isoladamente, para a realização de simples opera-
ções de rotinas bancárias; ou (ii) por seu Diretor Presidente, por seu 
Diretor Vice-Presidente ou por um procurador com poderes específi-
cos, nomeado na forma do §2º abaixo, para (a) a representação da Cia. 
em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; 
(b) a representação da Cia. em juízo, exceto para receber e dar quita-
ção, ou para a prática de atos que importem em concessão ou renúncia 
a direitos; (c) a representação da Cia. em licitações públicas e proces-
sos de contratação junto a empresas privadas; ou (d) a prática de atos 
de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públi-
cas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Tra-
balho, INSS, FGTS e outras da mesma natureza. §2º. A nomeação de 
procurador pela Cia. caberá sempre (i) a 2 Diretores, agindo em con-
junto, entre o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente ou o Diretor 
de TI e Inovação ou (ii) isoladamente pelo Diretor Presidente, ou pelo 
Diretor Vice-Presidente, apenas para a prática dos atos mencionados 
no §1º, item (ii), deste artigo. Os mandatos não poderão ter prazo su-
perior a 1 ano, salvo aqueles para representação em processos admi-
nistrativos e judiciais, que vigorarão enquanto tramitar o respectivo 
processo. Capítulo V. Conselho fiscal. Cláusula 20. A Cia. terá um 
Conselho Fiscal de funcionamento não permanente. § Único. O Con-
selho Fiscal será instalado e colocado em funcionamento nas hipóte-
ses previstas em lei e, neste caso, será composto de 3 membros, e 
igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela assembleia 
geral, ainda que a matéria não conste do aviso de convocação. Cláu-
sula 21. A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela assem-
bleia geral que o instalar e eleger, observando-se as determinações do 
art. 162, §3º, da Lei das S.A.. Cláusula 22. As atribuições e os poderes 
dos membros do Conselho Fiscal são definidos pela Lei das S.A.. Ca-
pítulo VI. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destina-
ção de Lucros. Cláusula 23. O exercício social encerra-se em 31/12 
de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras 
na forma da lei. §1º. Do lucro líquido verificado, 5% serão destinados à 
constituição da reserva legal, até que alcance o limite previsto em lei. 
§2º. Do saldo remanescente, ajustado de acordo com o disposto no 
art.202 da Lei das S.A., 25% do lucro líquido do exercício será distribuí-
do aos acionistas, como dividendo obrigatório. §3º. O saldo remanes-
cente do lucro líquido previsto no §2º acima poderá ser destinado para 
a constituição de Reserva de Lucros para a Expansão, com a finalida-
de de financiar a expansão das atividades da Cia., até o limite de 80% 
do capital social. §4º. Atendida a distribuição prevista nos §s anteriores, 
o saldo remanescente terá a destinação fixada pela Assembleia Geral, 
consoante proposta da Diretoria. Cláusula 24. O Conselho de Admi-
nistração poderá determinar o levantamento de balanços extraordiná-
rios, semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos, des-
de que o valor total dos dividendos pagos em cada semestre do exer-
cício social não exceda o montante das reservas de capital de que 
tratam o §1º do art. 182, da Lei das S.A.. § Único. Poderá também o 
Conselho de Administração declarar dividendos intermediários, à con-
ta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral. Capítulo VII. Dissolução e Liquidação. 
Cláusula 25. A Cia. dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos 
previstos em lei, competindo à Assembleia Geral, (i) deliberar sobre o 
processo de liquidação; (ii) nomear o liquidante e o Conselho Fiscal, 
que deverá funcionar durante o período de liquidação; e (iii) fixar a re-
muneração do liquidante e dos conselheiros fiscais. Capítulo VIII. Ar-
bitragem. Cláusula 26. Na ocorrência de qualquer disputa relaciona-
da ao presente Estatuto Social, os acionistas deverão envidar seus 
melhores esforços para resolver a referida disputa amigavelmente, fi-
cando estabelecido que se os acionistas não conseguirem resolver tal 
disputa dentro de 30 dias, as partes submeterão tal disputa à arbitra-
gem nos termos da Lei nº 9.307/96, e de acordo com os termos e con-
dições deste Capítulo VIII. Cláusula 27. Toda e qualquer controvérsia 
entre os acionistas, oriunda ou relacionada a este Estatuto Social, den-
tre outras, aquelas que envolvam sua validade, eficácia, violação, in-
terpretação, término e rescisão, serão resolvidos por arbitragem, me-
diante as condições que se seguem. Cláusula 28. A disputa será sub-
metida à Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Câmara”) de acordo 
com o seu Regulamento (“Regulamento”) em vigor na data do pedido 
de instauração da arbitragem. A arbitragem deverá ser conduzida no 
idioma português. Cláusula 29. A sede da arbitragem será na Cidade 
do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, sendo vedado aos árbitros julgar por equi-
dade. Cláusula 30. A arbitragem será constituída por três árbitros, ca-
bendo a cada uma das partes envolvidas indicar um árbitro, os quais, 
de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro que funcionará como 
Presidente do Tribunal Arbitral. Se uma das partes envolvidas deixar 
de indicar o seu árbitro, este será indicado pelo Presidente Câmara. 
Sendo mais de uma demandante ou demandada, e não havendo con-
senso entre as partes integrantes do mesmo polo quanto à indicação 
do árbitro, observar-se-á o dispositivo do Regulamento que dispõe 
sobre a matéria. Cláusula 31. Exceto se diversamente determinar a 
decisão arbitral, as despesas incorridas na arbitragem serão divididas 
igualmente entre as partes envolvidas no procedimento arbitral, com 
exceção daquelas próprias de cada parte envolvida com relação à 
condução do procedimento, incluindo, mas não se limitando a, honorá-
rios advocatícios. Cláusula 32. Cada parte envolvida permanece com 
o direito de requerer no juízo comum competente as medidas judiciais 
que visem à obtenção de medidas de urgência para proteção ou salva-
guarda de direitos ou de cunho preparatório, desde que previamente à 
instauração do Tribunal Arbitral, devendo, contudo, ser imediatamente 
informada à Câmara a obtenção ou não do provimento judicial, sem 
que isso seja interpretado como uma renúncia à arbitragem. Para o 
exercício das citadas tutelas jurisdicionais as partes elegem o foro da 
comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expres-
sa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Após a constituição 
do Tribunal Arbitral, tais medidas deverão ser reapreciadas ou requeri-
das diretamente aos árbitros. Capítulo IX. Disposições Gerais. Cláu-
sula 33. A Cia. se obriga a cumprir e respeitar os acordos de acionistas 
arquivados em sua sede. Rio de Janeiro, 16/06/2020. Mesa: Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente. Haroldo Nogueira Sol-
berg, Secretário. Acionistas Presentes: Tinharé Participações S.A. 
(pp. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Diretor, Dyna II Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia (pp. Fernando José de 
Oliveira Pires dos Santos, Diretor. Jucerja nº 3901171, em 23/07/20. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Projeto permite 
dedução de IR 
de doações para 
combate ao Covid

Doações destinadas a 
fundos estaduais de saúde 
ou a hospitais públicos que 
organizem campanha para 
prevenção e tratamento da 
Covid-19 podem vir a ser 
deduzidas do Imposto de 
Renda de pessoa física ou ju-
rídica. É o que propõe o Pro-
jeto de Lei (PL) 3.776/2020, 
de autoria do senador Jayme 
Campos (DEM-MT).

Pela proposta, poderão 
ser deduzidos do imposto 
sobre a renda devido, apura-
do na Declaração de Ajuste 
Anual, pelas pessoas físicas; 
ou em cada período de apu-
ração, pela pessoa jurídica 
tributada com base no lucro 
real, os valores doados no 
ano-calendário de 2020 a 
fundos estaduais de saúde 
ou a hospitais públicos que 
organizem campanha de ar-
recadação de recursos para 
prevenção e tratamento da 
doença causada pelo corona-
vírus.

De acordo com o texto, 
para serem deduzidas do 
Imposto de Renda, as doa-
ções poderão ser realizadas 
através de transferência em 
dinheiro, transferência de 
bens móveis ou imóveis, de 
comodato ou cessão de uso 
de bens imóveis ou equipa-
mentos, além de realização 
de despesas de conserva-
ção, manutenção ou reparos 
nos bens móveis, imóveis 
e equipamentos, ou sobre o 
fornecimento de material de 
consumo, hospitalar ou clí-
nico, de medicamentos ou 
de produtos de alimentação.

Na hipótese da doação em 
bens, o doador deverá con-
siderar como valor dos bens 
doados o seu valor contábil, 
para as pessoas jurídicas. E 
deverá considerar como va-
lor dos bens doados o valor 
constante da última Decla-
ração de Ajuste Anual, para 
as pessoas físicas. O valor 
da dedução não poderá ultra-
passar o de mercado.

As deduções ficam li-
mitadas a 4% do imposto 
sobre a renda devido no 
caso da pessoa jurídica, e a 
6% do imposto no caso da 
pessoa física. As pessoas 
jurídicas não poderão de-
duzir os valores para fins 
de determinação do lucro 
real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido.

A proposta estabelece 
que os doadores e institui-
ções destinatárias deverão, 
na forma de instruções ex-
pedidas pelo Poder Exe-
cutivo, comunicar-lhe os 
incentivos realizados e re-
cebidos, cabendo aos des-
tinatários a comprovação 
de sua aplicação. Deverá 
ser elaborado relatório de 
avaliação e acompanha-
mento das ações e serviços 
e publicado na internet pe-
los órgãos pertinentes do 
Poder Executivo, e a ins-
tituição destinatária titular 
da ação ou serviço deverá 
emitir recibo em favor do 
doador. Os recursos da do-
ação deverão ser deposi-
tados e movimentados em 
conta bancária específica 
em nome do destinatário.
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NX GOLD S.A.
(Em recuperação judicial)

CNPJ/MF: 18.501.410/0001-81
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 109 163
Contas a receber de clientes 7 388 3.866
Estoques 8 14.678 11.412
Impostos a recuperar 9 2.472 3.252
Outros créditos e despesas antecipadas 10 2.986 6.097
Total do ativo circulante 20.633 24.790
Não circulante
Impostos a recuperar 9 3.685 9.686
Mútuo com empresas relacionadas 24a 10.317 -
Depósitos judiciais 18c 763 843
Investimentos 10 -
Imobilizado 11 25.689 13.586
Intangível 83 62
Total do ativo não circulante 40.547 24.177
Total do ativo 61.180 48.967
Passivo Nota 2018 2017
Circulante
Fornecedores 12 8.912 26.750
Empréstimos e financiamentos 13 412 6.451
Salários, encargos e contribuições sociais 14 3.870 3.119
Obrigações tributárias 15 8.614 6.934
Participação nos resultados 16 3.401 2.167
Outras contas a pagar 813 2.030
Total do passivo circulante 26.022 47.451
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13 - 411
Contas a pagar com empresas ligadas 24 - 16.721
Provisão para recuperação ambiental e desmobili-
zação de ativos 17 20.110 20.150
Provisão para perdas com processos judiciais 18a 1.729 1.095
Obrigações tributárias 15 2.422 -
Participação nos resultados 16 599 332
Total do passivo não circulante 24.860 38.709
Patrimônio líquido
Capital social 19a 171.062 171.062
Prejuízos acumulados (160.764) (208.255)
Total do patrimônio líquido 10.298 (37.193)
Total do passivo e patrimônio líquido 61.180 48.967

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 20 175.653 101.946
Custo das vendas 21 (97.050) (73.816)
Lucro bruto 78.603 28.130
Outras receitas - -
Despesas gerais e administrativas 21 (9.448) (7.169)
Outras despesas 22 (8.511) (3.149)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos 60.644 17.812
Receitas financeiras 23 363 2.250
Despesas financeiras 23 (4.218) (7.599)
Despesas financeiras líquidas (3.855) (5.349)
Resultado antes dos impostos 56.789 12.463
Imposto de renda e contribuição social 25 (9.298) (2.596)
Lucro líquido do exercício 47.491 9.867
Resultado por ação  
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) 26 0,024 0,005

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 47.491 9.867
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 47.491 9.867

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios 

findos em 31 de dezembro de  2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Incen-
tivos 

fiscais

Pre-
juízos 

acumu-
lados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2017 151.681 - (218.122) (66.441)
Aumento de capital 19.381 - - 19.381
Lucro líquido do exercício - - 9.867 9.867
Constituição de reserva de 
 incentivo fiscal - Desenvolve 19.b - 2.948 (2.948) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros 19.b - (2.948) 2.948 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 171.062 - (208.255) (37.193)
Aumento de capital - - - -
Lucro líquido do exercício - - 47.491 47.491
Constituição de reserva de
 incentivo fiscal - Desenvolve 19.b - 10.798 (10.798) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros 19.b - (10.798) 10.798 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 171.062 - (160.764) 10.298

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 47.491 9.867
Ajustes para:
Depreciação, amortização e exaustão 20.136 4.455
Baixa de ativo imobilizado 2.698 1.392
Provisão para perdas em processos judiciais 634 564
Provisão para perdas em estoques 461 -
Provisão para participação nos resultados 3.408 2.369
Despesas de imposto de renda e contribuição social 9.298 2.596
Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de 
ativos 1.416 1.480
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 2.931 5.349

88.473 28.072
Variações em:
Contas a receber de clientes 3.478 (3.116)
Estoques (2.309) 3.807
Impostos a recuperar 6.781 (5.874)
Outros créditos e despesas antecipadas 3.111 17.870
Depósitos judiciais 80 (431)
Fornecedores (20.354) (327)
Salários, encargos e contribuições sociais 751 (3.059)
Obrigações tributárias (5.196) (6)
Participação nos resultados (1.908) (848)
Outras contas a pagar (1.217) 7.694
Gastos com recuperação ambiental e desmobilização de 
ativos (1.456) (1.830)

Caixa gerado pelas operações 70.234 41.952
Juros pagos (442) (2.554)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 69.792 39.398
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado e intangível (32.443) (18.255)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.443) (18.255)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Mútuo com empresa relacionada, líquidos (30.683) 15.419
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos e 
debêntures - 20.876
Amortização de empréstimos e financiamentos (6.720) (35.505)
Outras receitas/despesas financeiras - (21.777)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (37.403) (20.986)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de 
caixa (54) 157
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 163 6
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 109 163

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

1. Contexto Operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na Avenida Nie-
meyer 2, Sala 208, parte, Rio de Janeiro. A Companhia possui uma filial na 
cidade de Nova Xavantina, Mato Grosso, onde está localizada a mina subter-
rânea. Sua atividade predominante é a exploração e comercialização de ouro 
e prata (subproduto). Situação financeira: Após um ano de restabelecimento 
das operações normais, o que ocorreu ao longo de 2017, o ano de 2018 per-
mitiu à NX Gold recuperar de forma significativa o nível de suas operações e 
como consequência sua situação financeira. Com a conclusão das negocia-
ções de dívidas ao longo de 2017 e solução das principais dificuldades opera-
cionais, tais como: indisponibilidade de equipamentos, falta de peças de repo-
sição, falta de recursos para investimentos, a companhia pode desenvolver 
seu plano de expansão, que consistia nos seguintes itens: 1- Aumento da 
flexibilidade das operações na Mina subterrânea. A empresa acelerou o 
desenvolvimento de suas rampas de exploração, permitindo aumentar as fren-
tes de lavra, ao mesmo tempo que permitiu melhorar o nível de conhecimento 
de suas reservas, gerando um melhor aproveitamento das reservas de alto 
teor, descobertas ao longo de 2018. 2- Melhorias das instalações da mina 
subterrânea: com objetivo de tornar as operações da mina mais seguras, fo-
ram investidos recursos para melhorar as contenções da mina, bem como a 
construção da rota de fuga. Todos esses itens foram concluídos e contribuí-
ram para que apresentasse novamente excelentes índices de segurança. 3- 
Liquidação de passivos: após longas negociações realizadas ao longo de 
2017 e como consequência do bom desenvolvimento operacional, em 2018 a 
companhia pode ajustar suas pendências financeiras. Todos fornecedores fo-
ram quitados, os impostos regularizados e as dívidas praticamente liquidadas. 
Ao final de 2018 o endividamento bancário era de R$ 412. 4- Novas pesqui-
sas geológicas: em função das restrições financeiras entre 2015 e 2017, a 
empresa não realizou novas pesquisas geológicas, e como consequência seu 
volume de reservas ao final de 2018 era de 99.630t, suficiente apenas para um 
ano de operações. Com base nesse cenário e aproveitando a geração de 
caixa mais favorável, a empresa aprovou um novo plano de pesquisas geoló-
gicas, com objetivo de expandir seu volume de reservas. Ao final de 2018 fo-
ram investidos R$ 13.723, que permitiram realizar 27.500 metros de sonda-
gem. Os resultados preliminares se mostraram positivos, porém só teremos 
resultados efetivos sobre essas sondagens ao final do 1º trimestre de 2019. 2. 
Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das de-
monstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 07 de maio de 
2019. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações financeiras. Este é o primeiro conjunto de demonstrações fi-
nanceiras anuais da Companhia no qual o CPC 47/IFRS 15 - Receita de Con-
trato com Cliente e o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram aplica-
dos. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota ex-
plicativa 5a. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi-
nanceiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração na sua gestão. a. Contabilidade no pressu-
posto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras foram 
preparadas no pressuposto da continuidade das operações, segundo o qual a 
Companhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento acordados com os 
fornecedores e outros credores, autoridades financeiras e fiscais. A adminis-
tração da Companhia entende que após a chegada do novo acionista em 
2016, e a subsequente injeção de recursos, as necessidades de capital de giro 
foram supridas e recursos são adequados para atender os investimentos de 
capital detalhados em seu plano estratégico. Consequentemente, a Adminis-
tração tem uma expectativa razoável de que a Companhia terá recursos sufi-
cientes para continuar operando no futuro previsível. Se necessário, a Compa-
nhia tem de seus acionistas controladores fontes adicionais de recursos para 
manter suas atividades e suporte operacional para assegurar a continuidade 
operacional. 3. Moeda funcional e de apresentação: Essas demonstrações 
financeiras individuais estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional do Grupo. Todos os valores foram arredondados para o milhar mais 
próximo, salvo conforme especificação em contrário. 4. Uso de julgamentos 
e estimativas: A elaboração destas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas requer que a Administração da Companhia utilize determinadas 
estimativas, premissas e julgamentos contábeis críticos. Essas estimativas 
baseiam-se no conhecimento e nas informações mais confiáveis à disposição 
na data do balanço patrimonial. Mudanças em fatos e circunstâncias podem 
acarretar a revisão dessas estimativas. Os resultados futuros reais podem di-
vergir das estimativas. As informações sobre julgamentos realizados na apli-
cação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes 
notas explicativas: • Nota Explicativa 11 -  teste de redução ao valor recupe-
rável: principais premissas em relação aos valores recuperáveis subjacentes 
do ativo imobilizado; e • Nota Explicativa 17 - reconhecimento e mensuração 
de provisões para a obrigação de desmobilização de ativos: principais premis-
sas sobre probabilidade e magnitude de saída de recursos. Mensuração do 
valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requerem a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financei-
ros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a 
Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os 
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia base-
ada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação, da seguinte 
forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos ou passivos idênticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados inclu-
ídos no Nível 1, que sejam observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivativos de preços); e • Nível 3: inputs, para o 
ativo ou passivo, que não se baseiem em dados observáveis de mercado 
(inputs não observáveis). Anteriores informações sobre as premissas utiliza-
das na mensuração dos valores justos estão incluídas na Nota Explicativa nº 
27 - Instrumentos financeiros. 5. Políticas contábeis significativas: A Com-
panhia aplicou consistentemente as seguintes políticas contábeis a todos os 
períodos apresentados nestas demonstrações financeiras, exceto quando de 
outra forma explicado. a. Novas políticas contábeis: (i) IFRS 15 / CPC 47 - 
Receita de Contratos com Clientes: O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma 
estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida 
e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - Recei-
tas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretações relaciona-
das. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o 
cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da 
transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo 
do tempo - requer julgamento. A Companhia adotou o CPC 47/IFRS 15 usan-
do o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com o efeito de 
aplicação inicial da norma em 1º de janeiro de 2018. Consequentemente, a 
informação apresentada para 2017 não foi reapresentada - isto é, está apre-
sentada, conforme reportado anteriormente, sob o CPC 30/IAS 18, o CPC 17/
IAS 11 e interpretações relacionadas. Além disso, os requerimentos de divul-
gação do CPC 47/IFRS 15, em geral, não foram aplicados à informação com-
parativa. O CPC 47/IFRS 15 é efetiva para períodos anuais com início em ou 
após 1º de janeiro de 2018, permitida a adoção antecipada. Na avaliação da 
Companhia, não foram identificados efeitos no reconhecimento de receita pela 
prestação de serviços pela adoção do CPC 47/IFRS 15 que afetassem essas 
demonstrações financeiras. O CPC 47/IFRS 15 tem como princípio fundamen-
tal o reconhecimento de receita quando as mercadorias ou os serviços são 
transferidos para o cliente pelo preço da transação. A receita é reconhecida de 
acordo com esse princípio, aplicando-se um modelo de 5 passos: • Passo 1: 
Identificar o(s) contrato(s) com o cliente; • Passo 2: Identificar as obrigações 
de desempenho definidas no contrato; • Passo 3: Determinar o preço da tran-
sação; • Passo 4: Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho 
previstas no contrato; e • Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme) 
a entidade atende cada obrigação de desempenho. A Companhia, ao avaliar 
os contratos com cliente, utiliza julgamento para identificar se os contratos 
podem ser combinados, se há modificações de contratos, determinar bens e 
serviços distintos e se as obrigações de desempenho são satisfeitas ao longo 
do tempo ou em determinado momento, se há descontos implícitos no contra-
to e determinar componentes de financiamento significativos. A Companhia 
registra todas as vendas somente quando um contrato de venda firme está em 
vigor, à entrega ocorreu e a cobrança do preço de venda fixo ou determinável 
está razoavelmente assegurada. Vendas de mercadorias: Para a venda de 
ouro e prata, a receita é atualmente reconhecida à medida em que seja alta-
mente provável que não ocorra uma reversão significativa no valor da receita 
acumulada, a obrigação de desempenho é atendida quando os produtos são 
entregues ao cliente no local pré determinado por ele, momento que são cum-
pridas as condições de atendimento as obrigações de performance. Na avalia-

ção da Companhia, não foram identificados efeitos materiais no reconheci-
mento de receita pela prestação de serviços pela adoção do CPC 47/IFRS 15 
que afetassem essas demonstrações financeiras. As receitas estão sujeitas 
basicamente à CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recur-
sos Minerais), à taxa vigente na legislação específica e contabilizadas como 
redutoras da receita operacional bruta. (ii) IFRS 9 / CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros: Em julho de 2014, o Conselho de Normas Internacionais de 
Contabilidade publicou a versão final do CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Finan-
ceiros, que tem validade para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2018, sendo permitida a sua adoção antecipada. O CPC 48/IFRS 9 especifica 
como uma entidade deve classificar e mensurar ativos financeiros, passivos 
financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. 
Como resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9, A Companhia adotou as alte-
rações consequentes ao CPC 26/IAS 1 Apresentação de Demonstrações Fi-
nanceiras, que exigem que a redução ao valor recuperável dos ativos financei-
ros, quando aplicável sejam apresentados em linha separada na demonstra-
ção do resultado. Anteriormente, quando da existência de tais valores, a abor-
dagem da Companhia era incluir a redução ao valor recuperável de contas a 
receber em outras despesas. Não há efeitos de reclassificação nos anos de 
2017, uma vez que a empresa não possuiu perdas de ativos registrados em 
2017. As perdas por redução ao valor recuperável de outros ativos financeiros 
são apresentadas na rubrica de “despesas financeiras”, similar à apresenta-
ção no CPC 38/IAS 39, e não apresentadas separadamente na demonstração 
do resultado devido a considerações sobre materialidade. Classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 contém três 
principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao 
custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 
ao valor justo por meio do resultado. A classificação de ativos financeiros de 
acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios 
no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxo de 
caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimina as categorias antigas do CPC 38/
IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e dis-
poníveis para venda. Com base na sua avaliação, a Companhia não considera 
que os novos requerimentos de classificação terão impacto significativo na 
contabilização de seus passivos financeiros. A tabela a seguir explica as cate-
gorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de 
mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e passivos finan-
ceiros da Companhia em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 
48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros da Companhia em 
1º de janeiro de 2018 está relacionado apenas aos novos requerimentos de 
redução ao valor recuperável. A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo 
explicam as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas 
categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e 
passivos financeiros da Companhia em 1º de janeiro de 2018. O efeito da 
adoção do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros 
em 1º de janeiro de 2018 está relacionado apenas aos novos requerimentos 
de redução ao valor recuperável.

Em milhares  
de Reais

Classifica-
ção original 

de acordo 
com o CPC 

38/IAS 39

Nova clas-
sificação de 
acordo com 

o CPC 48/
IFRS 9

Valor contá-
bil original 
de acordo 

com o CPC 
38/IAS 39

Novo valor 
contábil de 

acordo com 
o CPC 48/

IFRS 9
Caixa e equivalentes 
de caixa

Empréstimos 
e recebíveis

Custo  
amortizado 163 163

Contas a receber 
de clientes

Custo 
 amortizado

Custo  
amortizado 3.866 3.866

Depósitos judiciais
Custo  

amortizado
Custo  

amortizado 843 843
Total de ativos 
financeiros 4.872 4.872

Fornecedores
Custo  

amortizado
Custo  

amortizado 26.750 26.750
Empréstimos e 
financiamentos

Custo  
amortizado

Custo  
amortizado 6.862 6.862

Crédito com partes 
relacionadas

Custo  
amortizado

Custo  
amortizado 16.721 16.721

Total de passivos 
financeiros 50.333 50.333
Impairment de ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de 
“perdas incorridas” da IAS 39 por um modelo de “perdas de crédito espera-
das”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos fi-
nanceiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumen-
tos de dívida mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumen-
tos patrimoniais. Nos termos do CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são re-
conhecidas mais cedo do que no CPC 38/IAS 39. O CPC 48/IFRS 9 não re-
quer mais que um evento desencadeador tenha ocorrido antes que as perdas 
de crédito sejam reconhecidas. A Companhia é obrigada a reconhecer as 
perdas de crédito esperadas quando os instrumentos financeiros são inicial-
mente reconhecidos e atualizar a quantia de perdas de crédito esperadas re-
conhecidas periodicamente para refletir o risco de crédito dos instrumentos fi-
nanceiros. Além disso, a IFRS 9 exige requisitos adicionais de divulgação so-
bre perdas de crédito esperadas e risco de crédito. A Companhia revisou as 
perdas de crédito esperadas sobre o contas a receber e implementou um 
processo para gerenciar e estimar as provisões relacionadas aos recebíveis 
comerciais de acordo com a CPC 48/IFRS 9. Para as contas a receber, a 
Companhia aplicou a abordagem simplificada para determinar perdas de cré-
dito esperadas para a vida toda do contas a receber. A provisão de perda de 
crédito esperada para o período de recebimento de créditos é baseada na 
inadimplência histórica da contraparte, taxas de juros e ajustado para informa-
ções prospectivas relevantes, quando necessário. Como o principal cliente é 
considerado como tendo uma baixa taxa de inadimplência e as taxas de de-
fault históricas são baixas. A provisão para perdas com créditos esperadas 
para a vida inteira para créditos a receber é nominal em 1º de janeiro de 2018 
e 31 de dezembro de 2018. Dessa forma, a Companhia não registrou provisão 
para perdas de crédito esperadas para os seus recebíveis. b. Receita: A Com-
panhia adotou o CPC 47/IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018. A descrição 
de tal política e impacto foi incluída na Nota 5.a. c. Subvenções governa-
mentais: Os incentivos fiscais são reconhecidos na demonstração do resulta-
do do exercício e confrontados com a despesa que se pretende compensar, 
desde que atendidas as condições da IAS (Norma Internacional de Contabili-
dade) 20 - Subvenção e Assistência governamentais. (i) Incentivo da SUDAM 
- Lucro da exploração: Em 11 de dezembro de 2015 a Companhia obteve da 
SUDAM a prorrogação da redução de 75% para a alíquota do imposto de 
renda, previamente concedida à sua controladora, Mineração Caraíba S.A. 
(MCSA) para os exercícios de 2013 a 2022, para a produção de ouro e prata. 
d. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras incluem: varia-
ção cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures; ganhos com 
derivativos; ganhos com aplicações financeiras; variação cambial sobre impor-
tações e outras receitas. As despesas financeiras incluem: variação cambial e 
juros sobre empréstimos; financiamentos e debêntures; perdas com derivati-
vos; outras despesas. As receitas e despesas de juros são reconhecidas na 
demonstração do resultado, através do método da taxa de juros efetiva. e. 
Moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas 
para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Ati-
vos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são converti-
dos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do balanço. Ativos e 
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda es-
trangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio na qual 
o valor justo foi determinado. Os itens não monetários que são mensurados 
com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos à taxa de 
câmbio da data da transação. As diferenças cambiais são geralmente reco-
nhecidas na demonstração dos resultados. f. Benefícios a empregados: Os 
benefícios a empregados de curto prazo são reconhecidos como despesa à 
medida que o respectivo serviço é prestado. É reconhecido um passivo pelo 
valor que se espera que seja pago se a Companhia tiver uma obrigação pre-
sente, legal ou construtiva, de pagar esse valor em resultado do serviço pas-
sado prestado pelo empregado e se a obrigação puder ser estimada com con-
fiabilidade. g. As despesas de imposto de renda compreendem os impos-
tos circulantes e diferidos: O imposto de renda e a contribuição social dos 
exercícios social corrente e diferido são calculados com base em alíquotas de 
15% mais o adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a R$ 240,00 de 
imposto de renda e 9% do lucro tributável da contribuição social sobre o lucro 

líquido, observando-se a compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo 
negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável. Conforme 
explicado na Nota 5.c, a Companhia tem um Incentivo Sudene sobre o Impos-
to de Renda. (i) Imposto corrente: O imposto corrente é o imposto a pagar ou 
a recuperar estimado sobre o lucro tributável ou prejuízo do exercício e qual-
quer ajuste nos impostos a pagar ou a recuperar com relação aos exercícios 
anteriores. O valor do imposto corrente a pagar ou a recuperar é mensurado 
pela melhor estimativa do valor de imposto que se espera pagar ou recuperar, 
correspondente à incerteza relativa aos impostos de renda, se houver. Ele é 
mensurado com base nas alíquotas de impostos decretadas ou substantiva-
mente decretadas na data da apresentação. Os ativos e passivos fiscais cor-
rentes são compensados somente se atendidos determinados critérios. (ii) 
Imposto diferido: Os impostos diferidos são reconhecidos em relação às di-
ferenças temporárias entre os valores contábeis dos ativos e passivos para 
fins de demonstração financeira e os respectivos valores utilizados para fins 
de tributação. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação a prejuízos 
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas, na medida em que 
for provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis contra os quais 
ele será utilizado. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na 
reversão das diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o valor das di-
ferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmen-
te um ativo fiscal diferido, o lucro tributável futuro ajustado pelas reversões das 
diferenças temporárias existentes será considerado, com base nos planos de 
negócios da controladora e de suas controladas individuais. Os impostos dife-
ridos são calculados com base nas taxas de tributação que se espera que 
venham a ser aplicadas às diferenças temporárias quando as mesmas se re-
verterem, com base nas taxas decretadas ou substancialmente decretadas 
até a data do balanço. A mensuração do imposto diferido reflete as consequ-
ências fiscais que seguiriam a maneira pela qual a Companhia espera recupe-
rar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. Ativos e passivos 
fiscais diferidos são compensados apenas quando determinados critérios são 
atendidos. h. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre 
o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no custo 
médio de aquisição ou produção e inclui os custos incorridos na aquisição de 
insumos, custos de produção e processamento e outros custos incorridos para 
colocar os estoques em seu local e condição existentes. No caso de estoques 
de produção e de trabalhos em curso, o custo inclui uma parte apropriada dos 
gastos gerais de produção com base na capacidade operacional normal. O 
valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos ne-
gócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das despesas de ven-
da. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são consti-
tuídas quando consideradas necessárias pela administração. i. Imobilizado: 
(i) Reconhecimento e mensuração: Os ativos imobilizados são mensurados 
pelo custo, o que inclui custos de empréstimos capitalizados, deduzidos da 
depreciação e exaustão acumuladas e eventuais perdas acumuladas do valor 
recuperável. O custo inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição de um 
ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o custo de 
materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no 
local e implementar as condições necessárias para operar da forma pretendi-
da pela administração, os custos de desmontagem e de restauração do local 
onde esses ativos estão instalados e os custos de empréstimos sobre ativos 
qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Os gastos subsequentes são capita-
lizados somente se for provável que benefícios econômicos futuros associa-
dos aos gastos fluirão para a Companhia. (iii) Custo de remoção de estéril: 
Onde as atividades de remoção de estéril na etapa de produção ou de desen-
volvimento subterrâneo não resultam em estoque produzido, mas fornece me-
lhor acesso ao corpo de minério, os custos são classificados como proprieda-
des minerais quando essas atividades atendem a todos os seguintes critérios: 
(1) é provável que o benefício econômico futuro associado à atividade fluirá 
para a Companhia; (2) a Companhia pode estimar a reserva mineral do corpo 
de minério para o qual o acesso foi melhorado; e (3) os custos relacionados 
com a atividade associada a essa reserva mineral pode ser medida de forma 
confiável. Para minas subterrâneas, os custos incorridos para acessar uma 
reserva mineral do corpo do minério são capitalizados para jazidas. Esses 
custos são exauridos com base em unidades de produção durante a vida útil 
da reserva mineral para a qual o acesso foi construído. (iv) Recuperação 
ambiental e custos de desmobilização: Os custos esperados de recupera-
ção ambiental da mina e os custos de desativação são capitalizados, com 
base no valor presente dos fluxos de caixa esperados. (v) Propriedades mi-
nerais: Os custos de exploração e avaliação são transferidos do Intangível 
para o Imobilizado quando a exploração e avaliação de um bem mineral é 
considerada técnica e comercialmente viável, os benefícios econômicos futu-
ros são prováveis e a Companhia tem a intenção e recursos suficientes para 
completar o desenvolvimento e uso ou vender o ativo. (vi) Depreciação e 
exaustão: Itens do ativo imobilizado mineral são depreciados pelo método li-
near no resultado com base na vida útil econômica estimada de cada compo-
nente, exceto os custos de recuperação ambiental e de desativação e proprie-
dades minerais. Os terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas 
para os anos correntes e comparativos são as seguintes:
 Anos
Edifícios
Instalações

22
7

Equipamentos
Propriedades minerais 
Recuperação ambiental e desmobilização

4-5
Unidades de produção

Vida útil
A exaustão de recuperação ambiental e desmobilização de jazidas de miné-
rios é apurada com base no quociente entre a produção e o total de reservas 
de minérios comprovadas e prováveis. j. Ativos intangíveis: (i) Ativos de 
exploração e avaliação: As despesas de exploração e avaliação são capitali-
zadas ao custo de aquisição de acordo com a IFRS 6. Quando a exploração e 
avaliação de propriedade amineral for considerada técnica e comercialmente 
viável, os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e a Companhia tiver 
a intenção e recursos suficientes para completar o desenvolvimento e uso 
ou vender o ativo, os custos relacionados são transferidos do ativo intangível 
para o ativo imobilizado como propriedades minerais. Os ativos de explora-
ção e avaliação são submetidos periodicamente a teste de redução ao valor 
recuperável. (ii) Outros ativos intangíveis: Outros ativos intangíveis que são 
adquiridos pela Companhia e têm vidas úteis finitas são mensurados ao custo, 
menos a amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor re-
cuperável acumuladas. São representados por programas e licenças com uma 
vida útil aproximada de 4 anos. k. Instrumentos financeiros: (i) Reconhe-
cimento e mensuração inicial: O contas a receber de clientes são reconhe-
cidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se 
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro 
(a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao 
valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de tran-
sação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas 
a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento é 
mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensu-
ração subsequente: Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio: 
política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018. A Companhia realiza uma 
avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é 
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio 
é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações 
consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados para a carteira e 
o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se 
a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros 
contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a cor-
respondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos 
relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa 
por meio da venda de ativos; • como o desempenho da carteira é avaliado e 
reportado à Administração do Grupo; • os riscos que afetam o desempenho 
do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negó-
cios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; • como os gerentes 
do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no 
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • a 
frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos perí-
odos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas 
futuras. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais 
são somente pagamentos de principal e de juros: Política aplicável a partir de 
1º de janeiro de 2018. Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como 
o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os “juros” são defi-
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

nidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco 
de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado 
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma mar-
gem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento 
para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do 
principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém 
um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de 
caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa 
avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que modifiquem o 
valor ou a época dos fluxos de caixa; • termos que possam ajustar a taxa con-
tratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; 
e • os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos 
específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo).

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: 
Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018

Ativos
financeiros
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado.

Ativos finan-
ceiros a custo
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são re-
conhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no des-
reconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos
de dívida a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de 
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos
patrimoniais a
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no re-
sultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

Em 31 de dezembro de 2018, a empresa não possui instrumentos financeiros 
de VJORA. Ativos financeiros - Política aplicável antes de 1º de janeiro de 
2018: A Companhia classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: 
• empréstimos e recebíveis; • ativos financeiros mantidos até o vencimento; 
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e 
perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como men-
surado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido 
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconheci-
mento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao 
valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. 
Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos 
e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (iii) Desreconhe-
cimento: Ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e 
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza 
transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas 
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos 
transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 
Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Compa-
nhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são mo-
dificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente 
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos mo-
dificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um passivo 
financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga 
(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assu-
midos) é reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patri-
monial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito 
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-
-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultane-
amente. l. Redução ao valor recuperável (Impairment): (i) Ativos financei-
ros (incluindo contas a receber) – não derivativos: O CPC 48/IFRS 9 subs-
titui o modelo de “perdas incorridas” da IAS 39 por um modelo de “perdas de 
crédito esperadas”. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, mas não a investi-
mentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do CPC 48/IFRS 9, as per-
das de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38/IAS 39. A Com-
panhia avaliou a perda de crédito esperado dos seus ativos financeiros e não 
identificou impacto significativo que necessitasse de ajuste nos valores de 
contas a receber, seja no momento inicial da adoção da norma, ou seja, para 
os valores a receber em 31 de dezembro de 2017, ou seja, para os valores a 
receber no fim do exercício de 31 de dezembro de 2018. (ii) Ativos não finan-
ceiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia (ou 
seja, estoques e ativos fiscais diferidos) são revistos em cada data de apre-
sentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso 
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de 
ativos em desenvolvimento (ativos de exploração e avaliação) que ainda não 
estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado todo ano, próxi-
mo à data de apresentação. A fim de testar o valor recuperável, os ativos são 
agrupados no menor grupo de ativos que gera entradas de caixa de uso con-
tínuo, que são em grande parte independentes das entradas de caixa de ou-
tros ativos ou unidades geradoras de caixa (UGCs). O valor recuperável de um 
ativo ou de uma UGC é o maior dentre o seu valor em uso e o valor justo de-
duzido de despesas de venda. O valor em uso baseia-se nos fluxos de caixa 
futuros descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto 
antes de impostos que reflita as avaliações de mercado atuais do valor do di-
nheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo 
ou de uma UGC exceda seu valor recuperável. Perdas de valor são calculadas 
como a diferença entre o valor contábil de um ativo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados descontados à taxa de juros efetiva original 
do ativo. Perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma provisão. 
Quando a Companhia considera que não há perspectivas realistas de recupe-
ração do ativo, os valores relativos são baixados. Se o valor da perda por re-
dução ao valor recuperável diminuir posteriormente e a diminuição puder ser 
relacionada com objetividade a um evento ocorrido após o reconhecimento da 
perda por redução ao valor recuperável, então a perda por redução ao valor 
recuperável previamente reconhecida é revertida por meio do resultado. m. 
Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, 
se a Companhia tem uma obrigação legal ou outra que possa ser estimada de 
forma confiável, e é provável que um dispêndio financeiro seja requerido para 
liquidar a obrigação. (i) Bônus ao empregado: Reconhecido no balanço pa-
trimonial pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia gera 
certas metas predefinidas que são atingidas. (ii) Recuperação ambiental e 
desmobilização de ativos: Obrigação constituída a partir de laudo técnico 
preparado por um terceiro avaliador considerando o valor presente dos custos 
a serem incorridos para desmobilização da mina. A contrapartida dessa obri-
gação é um ativo imobilizado que vem sendo amortizado de acordo com a 
exaustão das reservas minerais existentes. (iii) Perdas com processos judi-
ciais: Provisão reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presu-
mida ou legal que possa ser estimada de modo confiável em decorrência de 
evento passado, e é provável que um dispêndio financeiro seja requerido para 
liquidar a obrigação. As provisões são registradas com base nas melhores 
estimativas do risco envolvido e dos fluxos de caixa futuros esperados. Uma 
provisão para perdas com processos judiciais é registrada mediante a avalia-
ção e quantificação de ações judiciais cuja perda seja considerada provável na 
opinião da Administração e de seus advogados. n. Normas emitidas mas 
ainda não em vigor: Novas normas e emendas a normas entram em vigor 
para períodos anuais com início após 1º de janeiro de 2019 e a aplicação an-
tecipada é permitida; entretanto, a Companhia não adotou antecipadamente 
as seguintes normas novas ou alteradas na preparação dessas demonstra-
ções financeiras consolidadas. (i) IFRS 16 - Arrendamentos: A IFRS 16 intro-
duz um modelo único para a escrituração de arrendamentos nas demonstra-
ções financeiras. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa seu direito de usar o ativo arrendado, e um passivo de arrenda-
mento que representa sua obrigação de fazer pagamentos do arrendamento. 
Estão disponíveis isenções opcionais para arrendamentos de curto prazo e 
itens de baixo valor. A norma é válida com início em ou após 1º de janeiro de 
2019. A adoção antecipada é permitida apenas para as demonstrações finan-
ceiras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que apliquem a IFRS 
15 - Receita de Contratos com Clientes, em ou antes da data da aplicação 
inicial da IFRS 16. A Companhia identificou contratos para revisão e está atu-
almente em processo de implementação de uma versão atualizada dos Siste-
mas ERP para atender aos tratamentos contábeis do novo Padrão. A base da 
avaliação para determinar se o prazo é superior a 12 meses e/ou se o contra-
to é um contrato de direito de utilização. Com a adoção do IFRS 16, a Compa-
nhia antecipa que irá registrar no balanço patrimonial consolidado em 1º de 
janeiro de 2019 um saldo dos ativos dos arrendamentos e passivos associa-
dos aos arrendamentos com prazo igual ou superior a 12 meses. Devido ao 
reconhecimento de ativos e passivos adicionais do arrendamento, um valor 
maior de despesa de depreciação e despesa de juros sobre o passivo do ar-
rendamento será reconhecido de acordo com a IFRS 16 em comparação com 
a norma atual. Esse impacto será parcialmente compensado por uma redução 
nos pagamentos de despesas de arrendamento operacional atualmente inclu-
ídos no custo do produto vendido e/ou despesas gerais e administrativas. Com 
base nas informações disponíveis, a Companhia estima um aumento em suas 
obrigações de arrendamento e um aumento no ativo referente a direito de uso 
de ativos no montante de R$ 3.726 mil em 1º de janeiro de 2019. (ii) IFRIC 23 
- Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro: A Companhia 
está em processo de revisão de seus controles e procedimentos para se ade-
quar a norma de Incertezas sobre o Tratamento de Impostos sobre o Lucro. As 
avaliações preliminares demonstram que não haverá impactos significativos 
nas atuais provisões relacionadas aos impostos sobre os lucros. 6. Caixa e 
equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa, refere-se 
exclusivamente a saldos em contas correntes com disponibilidade imediata 
em bancos de primeira linha. Não há saldo de aplicações financeiras ou con-
tas correntes com utilização restrita. 7. Contas a receber: 2018 2017
Clientes nacionais - 3.714
Clientes no exterior 388 152
 388 3.866
Não há contas a receber dadas em garantia de dívidas em 31 de dezembro de 
2018 e 2017. A exposição da Companhia a riscos de crédito relacionados a 
transações e outros recebíveis encontra-se divulgada na Nota Explicativa 27. 

8. Estoques: 2018 2017
Insumos de produção (a) 14.678 11.118
Importações em andamento - 294

14.678 11.412
(a) A composição do item de insumos de produção é formada pelo custo de 
aquisição de explosivos, esferas de aço, reagentes, óleo diesel, dentre outros, 
para uso no processo de exploração e processamento de ouro. Em 31 de de-
zembro de 2018, o saldo da provisão para produtos obsoletos é de R$ 1.134 
(R$ 673 em 2017). 9. Impostos a recuperar: 2018 2017
PIS a recuperar (a) 1.533 1.670
COFINS a recuperar (a) 2.746 5.332
IRRF sobre aplicações financeiras 284 284
ICMS a recuperar (imposto sobre a venda) - 4.701
Outros impostos a recuperar 1.594 951

6.157 12.938
Circulante 2.472 3.252
Não circulante 3.685 9.686

(a) Por ser principalmente uma empresa exportadora, a Companhia vem acu-
mulando PIS, COFINS, que são realizáveis, por meio de compensação com 
outros impostos federais ou reembolso. 10. Outros créditos e despesas pa-
gas antecipadamente:
 2018 2017
Adiantamento a fornecedores (a) 2.465 5.762
Despesas pagas antecipadamente 59 -
Adiantamentos para empregados 382 157
Seguro 80 178
 2.986 6.097
(a) Refere-se a adiantamentos a fornecedores de materiais e prestadores de 
serviços, no curso normal dos negócios.

11. Ativo imobilizado: a. Reconciliação do valor contábil:

Terrenos Edificações Equipamentos Jazidas
Recuperação ambiental 

e desmobilização
Projetos em 
andamento Outros Total

Saldo em 1º de janeiro de 2017 23 269 198 501 187 - - 1.178
Acréscimos - - 756 15.118 - 2.353 28 18.255
Alienações/Baixas - - (461) - (129) (801) - (1.392)
Transferências - - 1.552 - - (1.552) - -
Perda de valor
Depreciação - - (341) (4.069) (45) - - (4.455)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 23 269 1.704 11.549 13 - 28 13.586
Custos 23 9.746 23.448 56.364 2.520 - 1.922 94.023
Depreciação acumulada - (9.477) (21.744) (44.815) (2.507) - (1.894) (80.437)
Saldo em 1º de janeiro de 2018 23 269 1.704 11.549 13 - 28 13.586
Acréscimos 251 3 2.480 13.414 - 18.789 - 34.937
Alienações/Baixas - - (1.563) (1.135) - - - (2.698)
Depreciação - - (2.399) (17.737) - - - (20.136)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 274 272 222 6.091 13 18.789 28 25.689
Custos 274 9.749 24.365 68.644 2.520 18.789 1.922 126.263
Depreciação acumulada - (9.477) (24.143) (62.553) (2.507) - (1.894) (100.574)
Projetos em andamento são projetos para melhorar processos operacionais 
e administrativos. Após a conclusão, os saldos são reclassificados para as 
contas apropriadas do imobilizado e depreciados ou amortizados com base na
vida útil esperada de cada projeto. 12. Fornecedores: 2018 2017
Servitec Foraco Sondagem S/A 3.170 -
Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. 489 2.139
July Quartzo Transportes e Serviços Ltda. 467 646
Minere Engenharia Ltda. 419 519
Engie 351 -
Sousa e Nunes Mecânica Ltda. 340 338
Alpha Galvano Química Brasileira Ltda. 292 -
DSI Underground Systems 260 -
Epiroc Brasil 213 247
R. C. Pazetto Cia. Ltda. 41 229
MLM Acionamentos e Automação Elétrica 14 336
IBQ - Indústrias Químicas S.A. - 391
AVG Perfurações Sondagens Ltda. - 301
Sandvik Mining and Construction do Brasil - 370
Toniolo, Busnello S.A. - 10.605
Brink´s - 205
Outros (*) 2.856 10.424
 8.912 26.750
(*) Os credores classificados como “Outros” possuem saldos de dívidas indivi-
duais inferiores a R$ 200 mil. 13. Empréstimos e financiamentos:

Descrição

Taxa de 
juros 

(anual)
Garan-

tias Moeda

Data do 
contra-

to

Data 
do 

venci-
mento 2018 2017

ACC PINE 
07.17

FX + 
8,5% (i) USD Jul/17 Dez/18 - 2.979

NCE PAN 95% CDI (i) BRL Fev/17 Fev/19 412 2.885

NCE ABC
FX + 
7,5% (i) USD Dez/16 Dez/18 - 895

ACC Santan-
der R 2

FX + 
5,05% (ii) USD Jun/17 Dez/17 - 103

 412 6.862
Circulante 412 6.451
Não circulante - 411
Tipos de garantia: (i) Livre de garantias; (ii) Nota promissória.
As informações sobre a exposição da Companhia às taxas de juros, à moeda 
estrangeira e ao risco de liquidez encontram-se detalhadas na Nota Expli-
cativa 27. Movimento: O quadro a seguir demonstra a movimentação dos 
empréstimos e financiamento durante os exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017:

 2018 2017
Saldos em 1º de janeiro 6.862 22.958
Emissões - (394)
Variação cambial 382 75
Acréscimo no empréstimo/financiamento - 20.876
Atualizações/Juros 330 1.406
Amortizações (7.162) (38.059)
Saldos em 31 de dezembro 412 6.862
14. Salários, encargos e contribuição social: 2018 2017
Provisão para férias 1.690 1.279
Impostos sobre a folha de pagamento 1.475 1.226
Outros 705 614

3.870 3.119
15. Obrigações tributárias: 2018 2017
ICMS 1.373 2.235
IRRF sobre o salário dos empregados 211 162
CFEM 546 3.048
Imposto de Renda a Pagar 2.068 116
Contribuição Social a Pagar 3.179 821
Parcelamentos tributários 3.077 -
Outros 582 552

11.036 6.934
Circulante 8.614 6.934
Não Circulante 2.422 -
16. Participação nos resultados: A Companhia mantém um plano de par-
ticipação nos resultados, que é pago a gestores mediante alcance de metas 
preestabelecidas que são definidas durante o planejamento estratégico. O 
quadro a seguir demonstra a movimentação do benefício complementar nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

2018 2017
Saldo em 1º de janeiro 2.499 978
Valores pagos referentes ao exercício anterior (1.908) (848)
Constituição da provisão do ano 3.705 2.369
Reversão de provisão (296) -
Saldos em 31 de dezembro 4.000 2.499
Circulante 3.401 2.167
Não circulante 599 332
17. Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos: 
Refere-se aos custos de fechamento das minas e desmobilização dos bens 
minerários correspondentes. As alterações na provisão para obrigações de 
desmobilização de ativos e para taxas de juros de longo prazo (anuais, utili-
zadas para descontar essas obrigações a valor presente e atualizar as provi-
sões) são as seguintes:

 Taxa de desconto
Saldo em 

01/01/2017
Aumento de 

provisão
Despesas com 

recuperação ambiental
Saldo em 

31/12/2017
Aumento de 

provisão
Despesas com  

recuperação ambiental
Saldo em 

31/12/2018
Projetos 8,0 % 20.500 1.130 (1.480) 20.150 1.416 (1.456) 20.110
 20.500 1.130 (1.480) 20.150 1.416 (1.456) 20.110
A provisão refere-se a custos relacionados ao fechamento e à recuperação de 
minas, com o encerramento das atividades de mineração e desmobilização de 
ativos relacionados à mina. Quando a provisão é reconhecida, o custo corres-
pondente é capitalizado como parte do imobilizado e é depreciado na mesma 
base sobre o ativo relacionado e registrado na demonstração do resultado. O 
passivo de longo prazo é posteriormente mensurado utilizando uma taxa de 
desconto de longo prazo livre de risco aplicável ao passivo e contabilizado 
na demonstração do resultado como despesas financeiras até que a Com-
panhia efetue pagamentos relacionados ao fechamento e desmobilização de 
ativos de mineração. Os valores provisionados dessas obrigações não são 
deduzidos dos custos potenciais cobertos por seguros ou indenizações. 18. 
Provisão para perdas com processos judiciais: a. Riscos provisionados: 
Com base em uma análise individual dos processos administrativos e judiciais 
contra a Companhia, são mantidas provisões no passivo não circulante em 31 
de Dezembro de 2018, no valor de R$ 1.729 (R$ 1.095 em 2017), para riscos 
com perdas trabalhistas, cíveis, tributárias e ambientais, consideradas como 
prováveis, na avaliação dos seus assessores jurídicos externos. b. Riscos 
não provisionados: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, existem outros em 
andamento, para os quais, em consonância com as práticas contábeis, não 
foram constituídas provisões, já que a probabilidade de perda fora classificada 
como possível, conforme segue:
Natureza 2018 2017
Tributária - 367
Cível 194 -
Trabalhista 357 1.168
 551 1.535
c. Depósitos judiciais: Em relação às ações anteriormente mencionadas, 
a Companhia possui depósitos judiciais no montante de R$ 763 em 31 de 
dezembro de 2018 (R$ 843 em 2017). 19. Capital: a. Capital social: Em 
agosto de 2017, a então coligada Mineração Caraíba S.A. obteve o contro-
le da Companhia adquirindo 96,63% do capital social, mediante a conversão 
de empréstimo (mútuo) entre as partes. A Companhia contratou um consul-
tor externo para determinar o preço da ação a fim de apoiar o processo de 
aumento de capital. Um laudo de avaliação foi concluído em maio de 2017, 
quando se determinou o preço por ação de R$ 0,01. Em 31 de Dezembro de 
2018 e 2017 o capital subscrito e integralizado era de R$ 171.062 composto 
de 2.005.715.350 ações nominativas, sem valor nominal, conforme mostrado
abaixo: Quantidade de ações 

ordinárias %
Tugalla B.V. 19.091.750 0,95
Branford Participações 19.091.750 0,95
Ero Copper Corporation 18.759.720 0,94
Mineração Caraíba S.A. 1.938.143.830 96,63
Empregados/outros 10.628.301 0,53
 2.005.715.350 100,00
b. Reservas de lucro: Incentivos fiscais: Em 11 de dezembro de 2015 a 
Companhia obteve da SUDAM a prorrogação da redução de 75% na alíquota 
do imposto de renda relativa aos exercícios de 2013 a 2022, para a produ-
ção de ouro e prata. Esse incentivo fiscal é reconhecido em conta específica 
no resultado, e após o encerramento do exercício, o incentivo é destinado à 
constituição de reserva de incentivos fiscais, conforme previsto na legislação 
societária. Durante o exercício de 2018 o montante do incentivo fiscal foi de R$ 
10.798 (R$ 2.948 em 2017), conforme demonstrado abaixo:
Exercícios
2015 2.922
2016 2.294
2017 2.948
2018 10.798
 18.962
A partir do momento que a Companhia voltar a apresentar resultados positi-
vos com a consequente distribuição de lucros, o saldo acima da reserva de 
incentivos fiscais utilizado para compensar prejuízos deverá ser excluído da 
base para fins de pagamento e distribuição de dividendos. c. Dividendos: O 
Estatuto Social da Companhia prevê um dividendo mínimo obrigatório de 25% 
calculado sobre o lucro líquido anual ajustado de acordo com a Legislação So-
cietária. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não houve quaisquer dividendos 
devidos em razão das perdas acumuladas em ambos os exercícios. 
20. Receita operacional líquida: 2018 2017
Receita operacional bruta 178.201 103.228
(-) Impostos (2.548) (1.282)
 175.653 101.946
21. Custo e despesas operacionais:
Custo das Vendas 2018 2017
Materiais (16.225) (14.742)
Pessoal (23.383) (23.157)
Depreciação, amortização e exaustão (20.137) (5.864)
Serviços de terceiros (18.188) (17.380)
Custos com manutenção (18.142) (12.169)
Outros custos (975) (504)
 (97.050) (73.816)
Despesas gerais e administrativas 2018 2017
Materiais (113) (26)
Pessoal (5.265) (3.747)
Serviços de terceiros (3.802) (3.066)
Outras despesas (268) (330)
 (9.448) (7.169)
Total de custos e despesas operacionais 2018 2017
Materiais (16.338) (14.768)
Pessoal (28.648) (26.904)
Depreciação e amortização (20.137) (5.864)
Serviços de terceiros (21.990) (20.446)
Custos com manutenção (18.142) (12.169)
Outros custos e despesas (1.243) (834)
 (106.498) (80.985)

22. Outras despesas: 2018 2017
Provisão para perdas em demandas legais (634) (917)
Perdas em razão de vendas (860) (222)
Provisão para recuperação ambiental - (1.479)
Provisão para perdas materiais/pecuniárias (467) (314)
Despesas fiscais - (189)
Despesas fiscais - ICMS (a) (5.867) -
Outras (683) (28)
 (8.511) (3.149)
(a) Refere-se a baixa de valores de ICMS para os quais a empresa não possui 
expectativa de realização.
23. Receitas e despesas financeiras: 2018 2017
Juros sobre empréstimos e financiamentos 29 -
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos 261 1.583
Variação cambial na importação e outros - 58
Outras receitas 73 609
Total das Receitas financeiras 363 2.250
Juros sobre empréstimos e financiamentos (402) (1.405)
Juros sobre mútuo (603) (878)
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos (643) (1.659)
Variação cambial sobre importação e outros itens (1.551) (589)
Outras despesas (1.019) (3.068)
Total das despesas financeiras (4.218) (7.599)
Despesas financeiras líquidas (3.855) (5.349)
24. Transações com terceiros relacionados: A Administração identificou 
como partes relacionadas seus acionistas, empresas ligadas, seus adminis-
tradores, e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus fami-
liares, conforme definições contidas no Pronunciamento CPC 5 (R1). a. Tran-
sações e saldos: Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Companhia possuía 
saldos em aberto na data-base das demonstrações financeiras provenientes, 
basicamente, de transações com a empresa ligada Mineração Caraíba S.A., 
conforme segue: 2018 2017
Ativos circulantes
Mútuo a receber com MCSA (a) 10.317 -
Passivo não circulante:
Mútuo com MCSA (b) - 16.721
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos entre empresa (b) 804 1.100
(a) Refere-se ao saldo a receber de empréstimos concedidos à controladora 
MCSA para giro do capital circulante. (b) Refere-se ao saldo a mútuo com a 
Controladora MCSA. Os juros anuais sobre o empréstimos totalizam 3,53%. b. 
Remuneração de conselheiros e diretores: Não houve remuneração para 
conselheiros e diretores durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e 2017. A remuneração, bem como outros benefícios concedidos, são 
pagos pela controladora MCSA, uma vez que a administração é comum a 
ambas as empresas. 25. Imposto de renda e contribuição social: O cálculo 
do imposto de renda e da contribuição social do exercício findo em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017 encontra-se demonstrado abaixo:
 2018 2017

 

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Resultado antes dos impostos (1) 56.789 56.789 12.463 12.463
(+) Adições à base de cálculo
Provisão para contribuição social sobre o 
lucro líquido - - - -
Despesas não dedutíveis 2.052 1.888 4.235 4.235
Variação cambial, hedge e swap
Provisão para recuperabilidade de custo 2.201 2.201 3.812 3.812
(+) Adições à base de cálculo - - - -
Total de adições (2) 4.253 4.089 8.047 8.047
(-) Exclusões da base de cálculo
Variação cambial, hedge e swap (783) (783) (2.601) (2.601)
Reversão de provisão (579) (579) (1.421) (1.421)
Total de exclusões (3) (1.362) (1.362) (4.021) (4.021)
Lucro tributável antes da compensação 
da perda fiscal (1) + (2) + (3) 59.680 59.516 16.489 16.489
Compensação por perdas fiscais - - - -
Lucro tributável após compensação de 
perda fiscal 59.680 59.516 16.489 16.489
Alíquota de imposto oficial 15% 9% 15% 9%
IRPJ antes da sobretaxa (8.952) (5.356) (2.473) (1.484)
Sobretaxa (10%) (5.944) - (1.625) -
Imposto a pagar (14.896) (5.356) (4.098) (1.484)
(-) PAT - Programa de Alimentação do 
Trabalhador 156 - 38 -
Redução fiscal IRPJ 75% - Lucro explo-
ratório 10.798 - 2.948 -
Total de impostos (3.942) (5.356) (1.112) (1.484)
Alíquota tributária efetiva 6,9% 9,4% 8,9% 11,9%
26. Lucro líquido por ação: O cálculo do lucro por ação é como segue:

2018 2017
Lucro líquido 47.491 9.867
Número de ações ordinárias
 (Nota Explicativa 19.a) 2.005.715.350 2.005.715.350
Lucro por ação, básico e diluído (em R$) 0,024 0,005
27. Instrumentos Financeiros: a. Classificação dos instrumentos financei-
ros: As operações financeiras existentes envolvem ativos e passivos que são 
usuais e pertinentes à sua atividade econômica, em especial aplicações finan-
ceiras com vencimentos de curto prazo, empréstimos e financiamentos. Essas 
operações são apresentadas no balanço patrimonial, acrescidas das respec-
tivas apropriações de receitas e despesas que, em razão da natureza das 
operações e de seu vencimento, abordam os valores justos conforme a seguir:
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NX GOLD S.A.
(Em recuperação judicial)

CNPJ/MF: 18.501.410/0001-81
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

 Valor contábil Valor justo
 Medição 2018 2017 2018 2017
Ativos financeiros

Caixa e equivalentes de caixa
Custo  

amortizado 109 163 109 163

Contas a receber 
Custo  

amortizado 388 3.866 388 3.866

Contratos de mútuo
Custo  

amortizado 10.317 - 10.317 -

Depósitos judiciais
Custo  

amortizado 763 843 763 843
Total dos ativos financeiros 11.577 4.872 11.577 4.872
Passivos Financeiros
Outros passivos financeiros

Custo  
amortizado 8.912 26.750 8.912 26.750

Fornecedores

Empréstimos e financiamentos
Custo  

amortizado 412 6.862 412 6.862
Empréstimos com partes
relacionadas

Custo  
amortizado - 16.721 - 16.721

Total dos passivos financeiros 9.324 50.333 9.324 50.333
Valor contábil versus valor justo: Para todas as operações envolvendo 
ativos e passivos de instrumentos financeiros, que não sejam instrumentos 
financeiros derivativos, a administração considera o valor justo como equiva-
lente do valor contábil. A administração entende que para os empréstimos e 
financiamentos junto a instituições financeiras com saldos em aberto em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017 não há expectativa de alterações substanciais nas 
tarifas taxas praticadas. Desta forma, entende-se que o valor contábil se apro-
xima do valor justo. Os detalhes dos termos de empréstimos e financiamentos 
são apresentados na Nota Explicativa 13 das demonstrações financeiras. b. 
Gestão de risco financeiro: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 não 
houve alteração nas políticas de gestão de risco financeiro da Companhia. (i) 
Instrumentos financeiros não derivativos: A Companhia está exposta aos 
seguintes riscos resultantes dos instrumentos financeiros: • Risco de crédito; 
• Risco de liquidez; e • Risco de mercado. Em 31 de dezembro de 2018 e 
de 2017 não houve alteração nas políticas de gestão de risco financeiro da 
Companhia. Risco de crédito: O risco de crédito é o risco de que a Companhia 
incorra em perdas relacionadas por um cliente ou por uma contraparte em um 
instrumento financeiro, em razão destes deixarem de cumprir suas obrigações 
contratuais. A Companhia busca minimizar o risco de crédito de seus clientes 
acompanhando de perto a situação e as movimentações dos clientes visando 
antecipar possíveis situações que possam representar riscos para a Compa-

nhia, além de formalizar em contratos de longo prazo com preços e prazos de 
pagamento preparados de comum acordo entre as partes. Ademais, a em-
presa tem contatos com outros clientes em potencial que podem comprar sua 
produção. O mercado de ouro é um mercado com alta liquidez, e a Companhia 
tem muitas opções para vender sua produção. Em 31 de dezembro de 2018, a 
Companhia não possui saldos de contas a receber pendentes de pagamento. 
Atualmente o prazo de recebimento de seu cliente, OMEX Comércio e Expor-
tação de Metais Preciosos Ltda., é o seguinte:

Prazo de Recebimento - OMEX
50% D + 1
30% D + 6
20% D + 12
A Companhia visa minimizar o risco de crédito de seus clientes com base em 
contratos de longo prazo com preços e prazos de pagamento elaborados de 
comum acordo entre as partes. Em relação às aplicações financeiras a Com-
panhia pretende aplicar seu caixa na melhor combinação considerando as 
melhores taxas e as instituições financeiras com mais solidez financeira, reco-
nhecidas por seus ratings de crédito. Caixa e equivalentes de caixa: O caixa 
e equivalentes de caixa são mantidos em bancos e instituições financeiras 
com um rating entre A- e AAA, com base na classificação das principais agên-
cias de rating. Os valores contábeis dos ativos financeiros abaixo representam 
a exposição máxima do crédito na data do balanço:
 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 109 163
Contas a receber 388 3.866
Mútuo com partes relacionadas 10.317 -
Depósitos judiciais 763 843
Total 11.577 4.872
Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco associado às dificuldades que a 
Companhia poderia enfrentar para cumprir obrigações associadas a passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo fi-
nanceiro. A abordagem da Administração da Companhia no gerenciamento da 
liquidez é de garantir, na medida do possível, liquidez suficiente para cumprir 
suas obrigações no vencimento, em condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar as operações normais da 
Companhia.

 Vencimento

31 de dezembro de 2018
Valor  

contábil
Até 

12 meses 1-2 anos
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamento 412 412 -
Fornecedores 8.912 8.912 -
 9.324 9.324 -
 Vencimento

31 de dezembro de 2017
Valor  

contábil
Até  

12 meses 1-2 anos
Passivos financeiros não derivativos
Empréstimos e financiamento 6.862 6.451 411
Fornecedores 26.750 26.750 -
Empréstimos com partes relacionadas 16.721 - 16.721
 50.333 33.201 17.132
Riscos de mercado: O risco de mercado é o risco de alterações nos pre-
ços de mercado, como taxas de câmbio, taxas de juros e preço de commo-
dities afetarem os resultados da Companhia ou o valor de seus instrumentos 
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro de parâmetros acei-
táveis, otimizando o retorno. Risco de variação cambial: Como parte de sua 
atividade a Companhia incorre em riscos cambiais relacionados à venda de 
seus produtos que são cotados em dólares dos Estados Unidos e ao ajuste 
das operações de empréstimos e financiamentos que também são indexados 
à variação cambial. Para minimizar o impacto das variações cambiais, a Com-
panhia monitora as projeções de fluxo de caixa considerando as expectativas 
de vendas futuras indexadas à variação do dólar dos Estados Unidos em re-
lação à necessidade de caixa para liquidar o financiamento existente. Análise 
de sensitividade: Em 31 de dezembro de 2018, a empresa possui somente 
contas a receber no montande de R$ 388, atrelados a variação cambial. A 
administração considera que variações possíveis e prováveis de 10% a 20%, 
respectivamente na taxa cambial, não representa alterações significativas nos 
resultados e patrimônio líquido da Companhia. 28. Seguro: A Companhia tem 
cobertura de seguro por meio de uma política com diferentes cláusulas de 
cobertura para diferentes riscos, bem como uma apólice de seguro separada 
para os equipamentos, que oferece cobertura suficiente para a perda global ou 
a reparação dos equipamentos em caso de perda parcial. Os contratos de se-
guro são realizados pela sua controladora e englobam os seguros do Grupo. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Ao Conselho de Administração e Acionistas da NX Gold S.A. Rio de Janeiro 
- RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da NX Gold S.A. 
(“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da NX Gold S.A. em 31 de dezembro de 2018, 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 e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe-
deral 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. Responsabilida-
des da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada 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 re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon-
go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 

já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • 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 con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração 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 traba-
lhos. Salvador, 9 de maio de 2019. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-
-014428/F-7; Marcelo Nogueira de Andrade - Contador - CRC RJ-086312/O-6; 
Hildebrando de Oliveira Abreu Filho - Contador - CRC BA-029520/O-7.
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

Relatório da administração
Durante o ano de 2019, a empresa concentrou seus esforços na continuidade 
de suas pesquisas geológicas, principalmente que suas reservas declaradas 
tinham volume suficiente apenas para sustentar as operações até março de 
2019. As sondagens iniciadas em 2018, que tiveram ao ano de 2019, tiveram 
resultados positivos, que permitiram a empresa delinear seus próximos pas-
sos. Os principais pontos que podemos destacar no ano de 2019 são descritos 
abaixo: 1. Divulgação do seu estudo de recursos e reservas atualizado: 
como resultado das pesquisas geológicas realizadas ao longo de 2018 e até 
julho de 2019, a empresa conclui seu relatório de recursos e reservas em 
outubro de 2019, e os resultados foram divulgados ao mercado em novembro 
de 2019. As reservas da empresa (provadas e prováveis), atingiram o volume 
de 4.300 kg de ouro (138.2 onças), e os recursos (medidos e indicados), atin-
giram o volume de 5.435 kg de ouro (174.7 oncas). Essas reservas permitem 
projetar uma operação, considerando os volumes de produção atual, para os 

próximos 4 anos, onde se espera que novas sondagens gerem informações 
para conversão de recursos e reservas e permita a extensão da vida útil da 
mina. 2. Início da operação da Mina de Santo Antônio: como resultado das 
pesquisas geológicas, foi encontrado o corpo de minério chamado Santo An-
tonio, localizado entre as minas subterrâneas do Brás e Buracão. Esse novo 
corpo apresenta reservas de 4.273 kg (137,4 onças) e recursos de 5.058 kg 
(162,6 onças). Essa mina entrou em operação em Novemebro de 2019. A 
previsão é que as reservas sejam lavradas ao longo dos próximos 4 anos. 3. 
Exaustão das Minas de Brás e Buracão: a empresa não tinha estudos deta-
lhados sobres as reservas da Mina do Brás e Buracão, e a exploração era feita 
conjuntamente com o desenvolvimento das rampas de exploração. Em julho 
de 2019 essas minas começaram a apresentar queda significativa nos teores 
de ouro, mostrando inviável a continuação da exploração. Essa queda nos te-
ores ocasionou uma queda significativa nos níveis de produção da empresa no 

período agosto/novembro, quando a entrada em operação da mina de Santo 
Antonio permitiu a recuperação dos níveis de produção projetados. As novas 
reservas identificadas na NXGold, associadas as melhorias no processo de 
operação da planta de beneficiamento, com significativa melhoria nos índices 
de recuperação, permitiram que o ano de 2019 fosse positivo. Ainda que os 
resultados operacionais tenham ficado abaixo das projeções iniciais, a recupe-
ração do preço do ouro e das taxas de câmbio permitiram a empresa realizar 
seu plano de investimentos sem aumento nos seus níveis de endividamento. 
Principais Investimentos: 2019
Pesquisas geologias 14.000
Desenvolvimento exploratório de mina 8.366
Limpeza de Barregm de rejeito 1.200
Subestações moveis 1.000
Forno de regeneração de carvão 1.000

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 23 109
Contas a receber de clientes 8 120 388
Estoques 9 21.556 14.678
Impostos a recuperar 10 10.910 2.472
Outros créditos e despesas antecipadas 11 4.334 2.986
Total do ativo circulante 36.943 20.633
Não circulante
Impostos a recuperar 10 - 3.685
Investimentos 12 693 10
Depósitos judiciais 20.c 786 763
Ativo fiscal diferido 27 2.170 -
Empréstimos com empresas ligadas 26.a 7.572 10.317
Imobilizado 13.a 222.583 25.689
Intangível 24 83
Total do ativo não circulante 233.828 40.547
Total do ativo 270.771 61.180

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedores 14 13.291 8.912
Empréstimos e financiamentos 15 2.701 412
Salários, encargos e contribuições sociais 16 4.671 3.870
Obrigações tributárias 17 5.228 7.959
Participação nos resultados 2.980 3.401
Dividendos a pagar 21.c 1.154 -
Parcelamentos de débitos tributários 18 655 655
Outras contas a pagar - 813
Passivos de arrendamentos 13.b 4.625 -
Total do passivo circulante 35.305 26.022
Não circulante
Participação nos resultados 1.304 599
Parcelamentos de débitos tributários 18 1.767 2.422
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização de ativos 19 23.729 20.110
Provisão para perdas com processos judiciais 20.a 2.225 1.729
Passivos de arrendamentos 13.b 1.011 -
Total do passivo não circulante 30.036 24.860
Patrimônio líquido
Capital social 21.a 171.062 171.062
Reservas de lucros 34.368 21.129
Prejuizos acumulados - (181.893)
Total do patrimônio líquido 205.430 10.298
Total do passivo e patrimônio líquido 270.771 61.180

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Nota 2019 2018 
Receita operacional líquida 22 152.450 175.653
Custo das vendas 23 (95.338) (97.050)
Lucro bruto 57.112 78.603
Despesas gerais e administrativas 23 (8.607) (9.448)
Outras receitas 24 160.782 60
Outras despesas 24 (2.627) (8.571)
Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras e impostos 206.660 60.644
Receitas financeiras 25 795 363
Despesas financeiras 25 (5.919) (4.218)
Despesas financeiras líquidas (5.124) (3.855)
Resultado antes dos impostos 201.536 56.789
Imposto de renda e contribuição social - corrente 27.a (7.867) (9.298)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 27.a 2.170 -
Lucro líquido do exercício 28 195.839 47.491
Resultado por ação  
Resultado por ação - básico e diluído (em R$) 0,037 0,024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

2019 2018 
Lucro líquido do exercício 195.839 47.491
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 195.839 47.491

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Nota Capital social Legal Investimentos
Incentivos 

fiscais
(Prejuízos)/Lucros 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 171.062 - 2.130 8.201 (218.586) (37.193)
Aumento de capital - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - 47.491 47.491
Constituição de reserva de incentivo fiscal - SUDAM 21.b - - - 10.798 (10.798) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 171.062 - 2.130 18.999 (181.893) 10.298
Lucro líquido do exercício - - - - 195.839 195.839
Reserva legal 21.c - 697 - - (697) -
Dividendos 21.c - - - - (1.154) (1.154)
Reserva para Investimentos - - 3.463 - (3.463) -
Constituição de reserva de incentivo fiscal - SUDAM 21.b - - - 9.079 (8.632) 447
Saldos em 31 de dezembro de 2019 21.a 171.062 697 5.593 28.078 - 205.430

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 195.839 47.491
Ajustes para: - -

Depreciação, amortização e exaustão 11.302 20.137
Baixa de ativo imobilizado 752 2.698
Provisão para perdas em processos judiciais 496 634
Provisão para perdas em estoques 691 461
Reversão perda do valor recuperável de ativo 
imobilizado (153.893) -
Despesas de imposto de renda e contribuição social 5.697 9.298
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização de ativos 5.901 1.417
Juros sobre arrendamentos 483 -
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas (777) 2.439

66.491 84.575
Variações em:

Contas a receber de clientes 268 3.477
Estoques (4.559) (2.309)
Impostos a recuperar (4.754) 6.781
Outros créditos e despesas antecipadas (1.347) 3.111
Depósitos judiciais (23) 80
Fornecedores 4.379 (17.839)
Salários, encargos e contribuições sociais 801 751
Obrigações tributárias (10.806) (5.196)
Bônus a empregados (421) 1.235
Outras contas a pagar (107) (952)
Gastos com recuperação ambiental e 
desmobilização de ativos (2.282) (1.456)

Caixa gerado pelas operações 47.640 72.258
Juros pagos (109) (442)
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 47.531 71.816
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (46.047) (34.936)
Adições ao intangível - (22)
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
investimento (46.047) (34.958)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquidos 2.745 (30.683)
Recursos provenientes de empréstimos e 
financiamentos e debêntures 13.950 -
Amortização de empréstimos e financiamentos (11.761) (6.720)
Amortização de arrendamentos (5.132) -
Outras receitas/despesas financeiras (1.372) 491
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
financiamento (1.570) (36.912)
(Redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa (86) (54)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 109 163
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 23 109

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede na Avenida Nie-
meyer 2, Sala 208, parte, Rio de Janeiro. A Companhia possui uma filial na 
cidade de Nova Xavantina, Mato Grosso, onde está localizada a mina subter-
rânea. Sua atividade predominante é a exploração e comercialização de ouro 
e prata (subproduto). A NX Gold possui uma propriedade de aproximadamen-
te 31.730,3 ha, localizada aproximadamente a 18 quilômetros a oeste da cida-
de de Nova Xavantina, sudeste do estado de Mato Grosso, consistindo de uma 
única concessão de mineração cobrindo uma área de 620 ha, onde toda mine-
ração e processamento de ouro ocorrem. 2. Base de preparação: a. Declara-
çao de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das de-
monstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 30 de junho de 
2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações financeiras. Detalhes sobre as políticas contábeis da Compa-
nhia estão apresentadas na nota explicativa 6. Este é o primeiro conjunto de 
demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 06(R2) – Ar-
rendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais polí-
ticas contábeis estão descritas na nota explicativa 5. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração 
na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas de-
monstrações financeiras individuais estão apresentadas em Reais (R$), que é 
a moeda funcional da Companhia. Todos os valores foram arredondados para 
o milhar mais próximo, salvo conforme especificação em contrário. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: A elaboração destas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas requer que a Administração da Companhia utilize 
determinadas estimativas, premissas e julgamentos contábeis críticos. Essas 
estimativas baseiam-se no conhecimento e nas informações mais confiáveis à 
disposição na data do balanço patrimonial. Mudanças em fatos e circunstân-
cias podem acarretar a revisão dessas estimativas. Os resultados futuros reais 
podem divergir das estimativas. a. Incertezas sobre premissas e estimati-
vas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimati-
vas em 31 de dezembro de 2019 que possuem um risco significativo de resul-
tar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próxi-
mo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 13 - tes-
te de redução ao valor recuperável: principais premissas em relação aos valo-
res recuperáveis subjacentes do ativo imobilizado e custos de desenvolvimen-
to registrados no ativo intangível; e • Nota 19 - reconhecimento e mensuração 
de provisões para recuperação ambiental e desmobilização: premissas sobre 
a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e • Nota 20 - reconheci-
mento e mensuração de provisão e contingências: principais premissas sobre 
a probabilidade e magnitude de uma saída de recursos; e • Nota 27 - reconhe-
cimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro 
contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser 
utilizados. Mensuração do valor justo: Uma séria de políticas e divulgações 
contábeis da Companhia requerem a mensuração dos valores justos, para os 
ativos e passivos financeiros e não financeiros. Ao mensurar o valor justo de 
um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, 
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis 
em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas 
de avaliação, da seguinte forma: • Nível 1 : preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; • Nível 2 : inputs, exceto os 
preços cotados incluídos no Nível 1, que sejam observáveis para o ativo ou 
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivativos de preços); e • 
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não se baseiem em dados obser-
váveis de mercado (inputs não observáveis). Informações adicionais sobre as 
premissas utilizadas na mensuração dos valores justos podem ser encontra-
das na Nota Explicativa nº 29 - Instrumentos financeiros. 5. Mudanças nas 
principais políticas contábeis: (i) CPC 06 (R2) – Operações de arrenda-
mento mercantil: A Companhia aplicou inicialmente o CPC 06 (R2) e o ICPC 
22 a partir de 1° de janeiro de 2019. Devido ao método de transição escolhido 
pela Companhia na aplicação dessas normas, as informações comparativas 
dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas não foram rea-
presentadas para refletir os requerimentos das novas normas. O CPC 06 (R2) 
estabeleceu os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação 
e divulgação de operações de arrendamento mercantil, exigindo que os arren-
datários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de 
balanço patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros 
nos moldes do CPC 06 (R1), ou seja, reconheça ativos representando o direito 
de uso e passivos para todos os contratos de arrendamento, a menos que o 
prazo do contrato seja inferior a 12 meses ou o valor do ativo objeto do arren-
damento tenha valor não significativo. Para o arrendador, a contabilização 
continuará segregada entre operacional e financeiro. A Companhia adotou o 
CPC 06 (R2) de forma prospectiva conforme previsto no CPC 23 -Políticas 
contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro, a partir de 1º de janei-
ro de 2019. Políticas contábeis aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2019: 
No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um 
arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato 
transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período 
de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um contrato transfere 
o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza a 
definição de arrendamento no CPC 06(R2). A Companhia possui apenas ope-
rações de arrendamento como arrendatário, ou seja, não opera contratos 
como arrendador. Contratos celebrados a partir de 1º de janeiro de 2019: 
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de 
arrendamento, a Companhia aloca a contraprestação no contrato a cada com-
ponente de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, 
para os arrendamentos de propriedades, a Companhia optou por não separar 
os componentes que não sejam de arrendamento e contabilizam os compo-
nentes de arrendamento e não arrendamento como um único componente. A 
Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrenda-
mento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensu-
rado inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do 
passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrenda-
mento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais 
incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos 
pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restauran-
do o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condi-
ção requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quaisquer 
incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de direito de uso é subsequen-
temente depreciado pelo método linear desde a data de início até o final do 
prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade 
do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o 
custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de 
compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado durante a vida 
útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base que a do ativo 
imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido 
por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para deter-

minadas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrenda-
mento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do arren-
damento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de 
juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada 
imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. Geral-
mente, a Companhia usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa 
de desconto. A Companhia determina sua taxa incremental sobre emprésti-
mos obtendo taxas de juros de várias fontes externas de financiamento e fa-
zendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arren-
dado. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo 
de arrendamento compreendem o seguinte: • Pagamentos fixos, incluindo 
pagamentos fixos na essência; • Pagamentos variáveis de arrendamento que 
dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados utilizando o índice ou 
taxa na data de início; • Valores que se espera que sejam pagos pelo arrenda-
tário, de acordo com as garantias de valor residual; e • O preço de exercício da 
opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer 
essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o 
prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir 
o arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amorti-
zado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando há uma 
alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração 
em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam 
pagos de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua 
avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há 
um pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o passivo 
de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste corres-
pondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resul-
tado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. A 
Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de 
propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos de arrenda-
mento em grupo específico no passivo circulante ou não circulante, de acordo 
os fluxos de pagamentos previstos. Arrendamentos de ativos de baixo va-
lor: A Companhia optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passi-
vos de arrendamento para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrenda-
mentos de curto prazo, incluindo equipamentos de TI, locação de refletores, 
bombas, e equipamentos de baixo valor para atividade de mineração. A Com-
panhia reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses arren-
damentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento. 
Contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019: Para contratos cele-
brados antes de 1º de janeiro de 2019, a Companhia determinou se o acordo 
era ou continha um arrendamento com base na avaliação de se: • O cumpri-
mento do acordo dependia do uso de um ativo ou ativos específicos; e • O 
acordo havia concedido o direito de usar o ativo. Um acordo transmitia o direi-
to de usar o ativo se um dos seguintes itens fosse cumprido: • O comprador 
tinha a capacidade ou o direito de operar o ativo ao mesmo tempo em que 
obtinha ou controlava um valor que não era insignificante da produção ou de 
outra utilidade do ativo; - O comprador tinha a capacidade ou o direito de 
controlar o acesso físico ao ativo ao mesmo tempo em que obtinha ou contro-
lava um valor que não seja insignificante da produção ou outra utilidade do 
ativo; ou - Fatos e circunstâncias indicam que é raro que uma ou mais partes, 
exceto o comprador, venham a obter um valor que não seja insignificante da 
produção ou de outra utilidade que será produzida ou gerada pelo ativo duran-
te o prazo do acordo, e o preço que o comprador paga pela produção não é 
contratualmente fixo por unidade de produção, nem equivalente ao preço de 
mercado atual por unidade de produção na época de entrega da produção. No 
período comparativo, como arrendatário, a Companhia classificou os arrenda-
mentos que transferiam substancialmente todos os riscos e benefícios ineren-
tes à propriedade como arrendamentos financeiros. Quando esse era o caso, 
os ativos arrendados eram mensurados inicialmente por um valor igual ao me-
nor entre seu valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arren-
damento. Os pagamentos mínimos do arrendamento foram os pagamentos 
durante o prazo da locação que o arrendatário era obrigado a fazer, excluindo 
qualquer aluguel contingente. Após o reconhecimento inicial, os ativos foram 
contabilizados de acordo com a política contábil aplicável a esse ativo. Os 
ativos mantidos sob outros arrendamentos foram classificados como operacio-
nais e não foram reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia. Os pa-
gamentos efetuados sob arrendamentos operacionais foram reconhecidos no 
resultado de forma linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebi-
dos foram reconhecidos como parte integrante do custo total do arrendamen-
to, durante o prazo do arrendamento. Transição: A Companhia e suas contro-
ladas realizaram estudo para aplicação da norma e por meio da análise dos 
seus contratos vigentes identificaram que diversos contratos para os quais a 
análise de reconhecimento de um arrendamento, fosse necessário. Ficaram 
isentos de aplicação da norma os contratos com características de arrenda-
mento inferiores a 12 meses, os contratos com valores de ativos não significa-
tivos, os contratos que não transferem o poder do controle do bem ou serviço 
à Companhia e os componentes do contrato de arrendamento que não se 
enquadram como arrendamento ou cuja composição de valor de arrendamen-
to para aplicação da norma dependa de valor variável, sem valor definido ou 
valor desconhecido. A adoção do CPC 06 (R2) gerou um impacto no aumento 
do ativo, pelo reconhecimento do direito do uso dos ativos arrendados e o 
respectivo aumento do passivo das obrigações com arrendamento, conforme 
conciliação demonstrada a seguir:
Impacto na adoção inicial 1º de janeiro de 2019
Pagamentos mínimos arrendamento 7.235
Impacto da taxa de desconto (557)
Ativo direito de uso – arrendamentos 6.678
Passivo de arrendamento (nota nº 13 b) 6.678
As despesas relacionadas aos contratos de arrendamentos estão sendo reco-
nhecidas através da despesa de amortização do direito de uso dos ativos e da 
despesa financeira de juros sobre as obrigações de arrendamento. Por fim, a 
Companhia não espera impactos em sua capacidade de cumprir os acordos 
contratuais de limite máximo de alavancagem em empréstimos devido à ado-
ção deste novo pronunciamento, visto que as cláusulas restritivas inseridas 
nos contratos vigentes em 31 de dezembro de 2018 já excluem o efeito de 
potenciais alterações ou novas regras contábeis posteriores à assinatura dos 
contratos. A seguir são demonstrados os impactos no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019 no resultado:
Impacto realizado sobre a demonstração do
resultado - aumento (redução) das despesas 31/12/2019
Despesas com depreciação e amortização 11.302
Despesas de arrendamento mercantil (2.695)
Lucro operacional 8.607
Despesas financeiras 494
Total – impacto despesa liquida 9.101
Com relação ao fluxo de caixa, o impacto foi um aumento líquido no caixa ge-
rado pelas atividades operacionais e uma redução nas atividades de financia-
mento de R$ 6.413, pois a amortização da parcela do principal dos passivos 
de arrendamento foi classificada como atividades de financiamento. (ii) ICPC 
22 – Incertezas em Relação a Tratamentos Fiscais: A IFRIC 23/ICPC 22 
entrou em vigor para os exercícios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro 

de 2019 e esclarece os critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 
12/CPC 32 - Tributos sobre o lucro. A Interpretação aborda especificamente o 
seguinte: (i) se uma entidade considera tratamentos fiscais incertos separada-
mente, (ii) as premissas que uma entidade pondera sobre a avaliação de tra-
tamentos fiscais pelas autoridades tributárias e (iii) como uma entidade deter-
mina o lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais não 
utilizados, créditos não utilizados e alíquotas tributárias. A política contábil 
existente da Companhia para incerteza sobre tratamento de tributos sobre o 
lucro é consistente com os requerimentos do ICPC 22/IFRIC 23. Entretanto a 
Companhia revisitou suas políticas, reavaliou a existência de posições tributá-
rias incertas, e determinou que não há impactos que requeiram ajustes nas 
demonstrações financeiras. Detalhes adicionais em relação a essas posições 
tributárias incertas estão divulgados na nota 27 (d). 6. Políticas contábeis 
significativas: A Companhia aplicou consistentemente as seguintes políticas 
contábeis a todos os períodos apresentados nestas demonstrações financei-
ras, exceto quando de outra forma explicado. a. Receita: A receita é mensu-
rada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente, 
conforme determina o CPC 47/IFRS15. A Companhia reconhece a receita 
quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. As receitas 
estão sujeitas ao CFEM, pelas alíquotas vigentes na legislação específica 
para cada imposto e são registradas como redução da receita operacional 
bruta. Esses tributos são incluídos na receita operacional bruta e apresenta-
dos como uma dedução separada para fins de divulgação para reconciliar a 
receita líquida reconhecida na demonstração do resultado. b. Subvenções 
governamentais: Os incentivos fiscais são reconhecidos na demonstração 
do resultado do exercício e confrontados com a despesa que se pretende 
compensar, desde que atendidas as condições da IAS (Norma Internacional 
de Contabilidade) 20 - Subvenção e Assistência governamentais. (i) Incenti-
vo da  SUDAM - Lucro da exploração: Em 11 de dezembro de 2015 a Com-
panhia obteve da SUDAM a prorrogação da redução de 75% para a alíquota 
do imposto de renda, previamente concedida à sua coligada MINERAÇÃO 
CARAÍBA S.A. para os exercícios de 2013 a 2022, para a produção de ouro e 
prata. c. Receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas financei-
ras incluem: ganhos com derivativos; ganhos com aplicações financeiras; va-
riação cambial sobre importações e outras receitas. As receitas e despesas de 
juros são reconhecidas na demonstração do resultado, através do método da 
taxa de juros efetiva. d. Moeda estrangeira: As transações em moeda estran-
geira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio em vigor na 
data da transação. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em 
moeda estrangeira na data do balanço são reconvertidos para a moeda fun-
cional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não monetários que 
são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos 
para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi de-
terminado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo his-
tórico em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio na data da 
transação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão 
são geralmente reconhecidas no resultado. e. Benefícios a empregados: Os 
benefícios a empregados de curto prazo são reconhecidos como despesa à 
medida que o respectivo serviço é prestado. É reconhecido um passivo pelo 
valor que se espera que seja pago se a Companhia tiver uma obrigação pre-
sente, legal ou construtiva, de pagar esse valor em resultado do serviço pas-
sado prestado pelo empregado e se a obrigação puder ser estimada com con-
fiabilidade. f. Impostos sobre o lucro: O imposto de renda e a contribuição 
social dos exercícios social corrente e diferido são calculados com base em 
alíquotas de 15% mais o adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a 
R$ 240,00 de imposto de renda e 9% do lucro tributável da contribuição social 
sobre o lucro líquido, observando-se a compensação de prejuízos fiscais e 
base de cálculo negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro tribu-
tável. Conforme explicado na nota 6.b.i e nota 20.b, a Companhia tem um In-
centivo SUDAM sobre o Imposto de renda. (i) Imposto corrente: O imposto 
corrente é o imposto a pagar ou a recuperar estimado sobre o lucro tributável 
ou prejuízo do exercício e qualquer ajuste nos impostos a pagar ou a recupe-
rar com relação aos exercícios anteriores. O valor do imposto corrente a pagar 
ou a recuperar é mensurado pela melhor estimativa do valor de imposto que 
se espera pagar ou recuperar, correspondente à incerteza relativa aos impos-
tos de renda, se houver. Ele é mensurado com base nas alíquotas de impos-
tos decretadas ou substantivamente decretadas na data da apresentação. Os 
ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se atendidos 
determinados critérios. (ii) Imposto diferido: Ativos e passivos fiscais diferi-
dos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os 
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais di-
feridos no exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e 
contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido para: • dife-
renças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em 
uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete 
nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil; • diferenças tem-
porárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e empreen-
dimentos sob controle conjunto, na extensão que a Companiha seja capaz de 
controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja provável que 
a diferença temporária não será revertida em futuro previsível; Um ativo fiscal 
diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporá-
rias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferen-
ças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças tempo-
rárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal 
diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as 
reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de 
negócios da controladora e de suas subsidiárias individualmente. Ativos fis-
cais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na exten-
são em que sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais 
diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às 
diferenças temporárias quando elas forem revertidas, incluindo possíveis be-
nefícios fiscais sobre o imposto de renda, baseando-se nas alíquotas que fo-
ram decretadas até a data do balanço, e reflete a incerteza relacionada ao 
tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos ativos e passivos fiscais 
diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a 
qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos 
e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios fo-
rem atendidos. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
custo médio de aquisição ou produção e inclui os custos incorridos na aquisi-
ção de insumos, custos de produção e processamento e outros custos incorri-
dos para colocar os estoques em seu local e condição existentes. No caso de 
estoques de produção e de trabalhos em curso, o custo inclui uma parte apro-
priada dos gastos gerais de produção com base na capacidade operacional 
normal. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso nor-
mal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das despe-
sas de venda. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos 
são constituídas quando consideradas necessárias pela administração. h. 
Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Os ativos imobilizados 
são mensurados pelo custo, o que inclui custos de empréstimos capitalizados, 
deduzidos da depreciação e exaustão acumuladas e eventuais perdas acumu-
ladas do valor recuperável. O custo inclui gastos diretamente atribuíveis à 
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia 
inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para 
colocar o ativo no local e implementar as condições necessárias para operar 
da forma pretendida pela administração, os custos de desmontagem e de res-
tauração do local onde esses ativos estão instalados e os custos de emprésti-
mos sobre ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Os gastos subse-
quentes são capitalizados somente se for provável que benefícios econômicos 
futuros associados aos gastos fluirão para a Companhia. (iii) Custo de remo-
ção de estéril: Onde as atividades de remoção de estéril na etapa de produ-
ção ou de desenvolvimento subterrâneo não resultam em estoque produzido, 
mas fornece melhor acesso ao corpo de minério, os custos são classificados 
como propriedades minerais quando essas atividades atendem a todos os 
seguintes critérios: (1) é provável que o benefício econômico futuro associado 
à atividade fluirá para a Companhia; (2) a Companhia pode estimar a reserva 
mineral do corpo de minério para o qual o acesso foi melhorado; e (3) os cus-
tos relacionados com a atividade associada a essa reserva mineral pode ser 
medida de forma confiável. Para minas subterrâneas, os custos incorridos 
para acessar uma reserva mineral do corpo do minério são capitalizados para 
jázidas. Esses custos são exauridos com base em unidades de produção du-
rante a vida útil da reserva mineral para a qual o acesso foi construido. (iv) 
Recuperação ambiental e custos de desmobilização: Os custos esperados 
de recuperação ambiental da mina e os custos de desativação são capitaliza-
dos, com base no valor presente dos fluxos de caixa esperados. (v) Proprie-
dades minerais: Os custos de exploração e avaliação são transferidos do 
Intangível para o Imobilizado quando a exploração e avaliação de um bem 
mineral é considerada técnica e comercialmente viável, os benefícios econô-
micos futuros são prováveis e a Companhia tem a intenção e recursos sufi-
cientes para completar o desenvolvimento e uso ou vender o ativo. Uma vez 
em produção, as propriedades minerais são amortizadas com base na unida-
de de produção em relação ao componente do corpo de minério a que estão 
relacionadas. (vi) Depreciação e exaustão: Itens do ativo imobilizado mineral 
são depreciados pelo método linear no resultado com base na vida útil econô-
mica estimada de cada componente, exceto os custos de recuperação am-
biental e de desativação e propriedades minerais. Os terrenos não são depre-
ciados. As vidas úteis estimadas para os anos correntes e comparativos são 
as seguintes:
 Anos
Edifícios 22
Instalações 7
Equipamentos 4-5
Propriedades minerais Unidades de produção
Recuperação ambiental e desmobilização 6 Anos 
A exaustão de recuperação ambiental e desmobilização de jazidas de miné-
rios é apurada com base no quociente entre a produção e o total de reservas 
de minérios comprovadas e prováveis. i. Ativos intangíveis: (i) Ativos de 
exploração e avaliação: Os custos de exploração e avaliação referem-se 
à pesquisa inicial de um depósito mineral, o custo de aquisição de direito de 
exploração mineral e subsequente avaliação para determinar o potencial do 
depósito mineral. A etapa de exploração e avaliação começa quando a Com-
panhia obtém o direito legal ou a licença para iniciar a exploração, subsequen-
temente as despesas de exploração e avaliação são capitalizadas como ativos 
de exploração e avaliação. Custos incorridos antes da Companhia obter os 
direitos legal sobre a mina são despesados imediatamente. As despesas de 
exploração e avaliação são capitalizadas ao custo de aquisição de acordo com 
a IFRS 6. Quando a exploração e avaliação de propriedade mineral for con-
siderada técnica e comercialmente viável, os benefícios econômicos futuros 
forem prováveis, e a Companhia tiver a intenção e recursos suficientes para 
completar o desenvolvimento e uso ou vender o ativo, os custos relacionados 
são transferidos do ativo intangível para o ativo imobilizado como proprieda-
des minerais. Os ativos de exploração e avaliação são submetidos periodica-
mente a teste de redução ao valor recuperável. (ii) Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e têm vidas 
úteis finitas são mensurados ao custo, menos a amortização acumulada e 
quaisquer perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. São repre-
sentados por programas e licenças com uma vida útil aproximada de 5 anos. 
j. Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O 
contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhe-
cidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições con-
tratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a 
receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou 
passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para 
um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem 
um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao 
preço da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente: A Com-
panhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um 
ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 
pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. 
As informações consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados 
para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a 
questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obten-
ção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil 
de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros 
e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a 
realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desem-
penho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; • os 
riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro 
mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são 
gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exem-
plo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos 
fluxos de caixa contratuais obtidos; e • a frequência, o volume e o momento 
das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais 
vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos 
financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o des-
reconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com 
o reconhecimento contínuo dos Ativos da Companhia. Os Ativos financeiros 
mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados ao valor. Ativos financeiros – avaliação 
sobre os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e 
juros. Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do 
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso-
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo 
e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco 
de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A 
Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. 
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual 
que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de 
forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Com-
panhia considera: • eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época 
dos fluxos de caixa; e • termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo 
taxas variáveis; e • o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • os termos 
que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos 
(por exemplo, baseados na performance de um ativo).

Ativos 
financeiros a 

VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado. 

Ativos 
financeiros 

a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos 
de dívida a 

VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de 
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos 
patrimoniais 

a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no 
resultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

Em 31 de dezembro de 2019, a empresa não possui instrumentos financeiros 
de VJORA, assim como instrumentos de dívida e patrimonias a VJORA. A 
Companhia classificou os ativos financeiros nas categorias de ativos financei-
ros a VJR e a custo amortizado. Passivos financeiros - classificação, mensu-
ração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classifi-
cados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo finan-
ceiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso 
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for desig-
nado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao 
VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é 
reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A 
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desre-
conhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularida-
de do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere 
nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 
ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. A 
Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balan-
ço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e be-
nefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são 
desreconhecidos. Passivos financeiros: A Companhia desreconhece um pas-
sivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expi-
ra. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são subs-
tancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado 
nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento 
de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contra-
prestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou 
passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os ati-
vos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atual-
mente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. k. Redução ao valor recuperável (Impairment):  
(i) Ativos não Financeiro: Em cada data de reporte, a Companhia revisa os 
valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia (ou seja, estoques 
e ativos fiscais diferidos) são revistos em cada data de apresentação para 
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indica-
ção, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ativos em de-
senvolvimento (ativos de exploração e avaliação) que ainda não estejam dis-
poníveis para uso, o valor recuperável é estimado todo ano, próximo à data de 
apresentação. A fim de testar o valor recuperável, os ativos são agrupados no 

menor grupo de ativos que gera entradas de caixa de uso contínuo, que são 
em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou 
unidades geradoras de caixa (UGCs). O valor recuperável de um ativo ou de 
uma UGC é o maior dentre o seu valor em uso e o valor justo deduzido de 
despesas de venda. O valor em uso baseia-se nos fluxos de caixa futuros 
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes de 
impostos que reflita as avaliações de mercado atuais do valor do dinheiro no 
tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por redução ao 
valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um ativo ou de uma 
UGC exceda seu valor recuperável. Perdas de valor são calculadas como a 
diferença entre o valor contábil de um ativo e o valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. 
Perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma provisão. Quando 
a Companhia considera que não há perspectivas realistas de recuperação do 
ativo, os valores relativos são baixados. Se o valor da perda por redução ao 
valor recuperável diminuir posteriormente e a diminuição puder ser relaciona-
da com objetividade a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda 
por redução ao valor recuperável, então a perda por redução ao valor recupe-
rável previamente reconhecida é revertida por meio do resultado. Conforme 
demonstrado na nota explicativa 13, no ano de 2019 a companhia reverteu os 
valores referentes a UGC, considerando as premissas adotadas, assim como 
taxas de desconto de acordo com as práticas de mercado. l. Provisões: As 
provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros 
estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de 
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 
passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela pas-
sagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira. (i) 
Participação nos resultados: Reconhecido no balanço patrimonial pelo mon-
tante calculado da exigibilidade quando a Companhia gera certas metas pre-
definidas que são atingidas. (ii) Recuperação ambiental e desmobilização 
de ativos: Obrigação constituída a partir de laudo técnico preparado por um 
terceiro avaliador considerando o valor presente dos custos a serem incorridos 
para desmobilização da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo 
imobilizado que vem sendo amortizado de acordo com a exaustão das reser-
vas minerais existentes. (iii) Perdas com processos judiciais: Provisão re-
conhecida quando a Companhia tem uma obrigação presumida ou legal que 
possa ser estimada de modo confiável em decorrência de evento passado, e 
é provável que um dispêndio financeiro seja requerido para liquidar a obriga-
ção. As provisões são registradas com base nas melhores estimativas do risco 
envolvido e dos fluxos de caixa futuros esperados. Uma provisão para perdas 
com processos judiciais é registrada mediante a avaliação e quantificação de 
ações judiciais cuja perda seja considerada provável na opinião da Administra-
ção e de seus advogados. 7. Novas normas e interpretações ainda não 
efetivas: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados 
após 1º de janeiro de 2019. A Companhia não adotou essas normas na prepa-
ração destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. (i) CPC 
26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis (definição de materia-
lidade): Esse pronunciamento trata a base da apresentação das demonstra-
ções contábeis, para assegurar a comparabilidade tanto com as demonstra-
ções contábeis de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as 
demonstrações contábeis de outras entidades, e estabelece requisitos gerais 
para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para sua estru-
tura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. Algumas emendas foram 
realizadas no referido CPC, sendo uma delas sobre a definição de materialida-
de, onde em conformidade com a CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retocação de Erro, a Companhia divulga o novo conceito de 
materialidade e seus efeitos nas demonstrações contábeis. Segundo o CPC 
26, o signifcado do termo Material é o seguinte: “Material – A informação é 
material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo 
razoável, decisões que os usuários primários das demonstrações contábeis 
de propósito geral tomam como base nessas demonstrações contábeis, que 
fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade.” 
Sendo assim ainda complementamos sobre a materialidade conforme o item 7 
da aludida norma: “A materialidade depende da natureza ou magnitude da in-
formação, ou de ambas. A entidade avalia se a informação, individualmente ou 
em combinação com outra informação, é material no contexto das suas de-
monstrações contábeis tomadas como um todo. A informação é obscura se for 
comunicada de forma que teria efeito semelhante, para os usuários primários 
das demonstrações contábeis, à omissão ou ao erro dessa informação. Se-
guem-se exemplos de circunstâncias que podem resultar na ocultação de in-
formações relevantes: (a) as informações relativas ao item, transação ou outro 
evento relevante são divulgadas nas demonstrações contábeis, mas a lingua-
gem utilizada é vaga ou pouco clara; (b) as informações relativas ao item, 
transação ou outro evento relevante estão dispersas nas demonstrações con-
tábeis; (c) itens distintos, transações ou outros eventos são agregados de for-

ma inadequada; (d) itens similares, transações ou outros eventos são desa-
gregados inadequadamente; e (e) a compreensibilidade das demonstrações 
contábeis é reduzida como resultado de informações materiais ocultas por in-
formações imateriais, na medida em que o usuário principal não consegue 
determinar quais informações são relevantes.” Com base na sua avaliação 
das demonstrações financeiras, a Companhia e sua controlada não conside-
ram que a emenda do referido requerimento terão efeitos relevantes nas suas 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Outras normas ou interpretações não deverão ter um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia: • Alterações nas re-
ferências à estrutura conceitual nas normas IFRS. • Definição de um negócio 
(alterações ao CPC 15). • IFRS 17 Contratos de Seguros.
8. Contas a receber de clientes
 2019 2018
Clientes no exterior - 388 
Outras contas a receber 120 - 
 120 388 
A NX Gold, concentra o seu contas a receber em um único cliente, a OMEX 
Comércio e Exportação de Metais Preciosos Ltda. A exposição da Companhia 
a riscos de crédito relacionados a transações e outros recebíveis encontra-se 
divulgada na Nota Explicativa 29.b. Nenhuma provisão para perdas de crédito 
esperadas foi constituída em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Nesta análise a 
empresa realizou análises específicas de risco para os clientes individualmen-
te, o que resultou em perdas de créditos imateriais. 9. Estoques:

2019 2018
Produtos acabados (a) 3.096 - 
Insumos de produção 19.913 15.811
Importação em andamento 364 - 

23.373 15.811
(-) Provisão para produtos obsoletos  (b) (1.817)  (1.133)
 21.556 14.678 
(a) A composição do item de insumos de produção é formada pelo custo de 
aquisição de explosivos, esferas de aço, reagentes, óleo diesel, dentre outros, 
para uso no processo de exploração e processamento de ouro. (b) Em 31 de 
dezembro de 2019, o saldo da provisão para produtos obsoletos relativos aos 
estoques de insumos para a produção é de R$ 1.817 (R$ 1.133 em 2018), cuja 
movimentação é como segue:

Saldo  
inicial 2018 Adições Baixas

Saldo  
Final 2019

Provisão para produtos obsoletos (1.133) (690) 6 (1.817)
10. Impostos a recuperar

2019 2018
PIS a recuperar (a) 2.404 1.533
COFINS a recuperar (a) 5.699 2.746
IRRF sobre aplicação financeira 15 284
ICMS a recuperar 338 -
Outros 2.454 1.594
 10.910 6.157
Circulante 10.910 2.472 
Não circulante - 3.685 
c) Por ser principalmente uma empresa exportadora, a Companhia vem acu-
mulando PIS, COFINS, que são realizáveis, por meio de compensação com 
outros impostos federais ou reembolso. Esses créditos são provenientes das 
aquisições de insumos e serviços ligados diretamente a produção. 11. Outros 
créditos e despesas pagas antecipadamente:
 2019 2018
Adiantamento a fornecedores 813 2.465
Despesas pagas antecipadamente 942 59
Adiantamentos para empregados (a) 841 382
Seguros 1.738 80
 4.334 2.986
(a) Referente a adiantamento de uma remuneração a título de participação 
nos resultados. 12. Investimentos 

2019 2018
Aplicação CDI - Banco da Amazônia - reinvestimento (a) 683 - 
Outros 10 10
 693 10
(a) A Companhia fez uso de um beneficio fiscal por meio de uma aplicação 
financeira na qual metade do IR devido no período pode ser utilizado para 
investimento em ativos fixos da empresa e este valor depositado retornaria 
para a Companhia no futuro. As aplicações financeiras listadas acima são 
atualizadas com base na Taxa Extramercado do Banco Central (em torno de 
95% da SELIC). 

13. Imobilizado: a. Conciliação dos valores contábeis:

 Terrenos
Edifica-

ções
Equipa-
mentos Jazidas

Recuperação 
ambiental  

e desmobilização 
Projetos em 
andamento Outros Total

Saldo em 31 de dezembro de 2017 23 269 1.704 11.549 13 - 28 13.586
Adições 251 3 2.480 13.414 - 18.789 - 34.937
Alienações - - (1.563) (1.135) - - - (2.698)
Transferências - - - - - - - -
Depreciação - - (2.399) (17.737) - - - (20.136)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 274 272 222 6.091 13 18.789 28 25.689
Reconhecimento ativo direito de uso na aplicação inicial - CPC 
06(R2)/IFRS 16 - 36 5.455 - - - - 5.491
Saldo Ajustado CPC 06(R2)/IFRS16 1º de janeiro de 2019 274 308 5.677 6.091 13 18.789 28 31.180
Adições - - 3.394 20.729 1.886 21.242 - 47.251
Alienações - - (768) - - - - (768)
Transferências 6 601 7.595 30.863 - (39.065) - -
Reversão das perdas por redução ao valor recuperável (a) 2.029 56.902 23.586 59.263 12.077 - 90 153.947
Depreciação - (5) (926) (8.096) - - - (9.027)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.309 57.806 38.558 108.850 13.976 966 118 222.583
Custos 2.309 67.288 63.625 179.499 16.483 966 2.012 332.182
Depreciação acumulada - (9.482) (25.067) (70.649) (2.507) - (1.894) (109.599)
Projetos em andamento são projetos para melhoria de processos operacionais 
e administrativos. Após a conclusão, os saldos são reclassificados para as 
contas apropriadas do imobilizado e depreciados ou amortizados com base 
na vida útil esperada de cada projeto. b. Reversão impairment: Devido a 
descoberta de novas jazidas de ouro e as favoráveis condições econômicas 
e financeiras que afetam as estimativas e projeções futuras, a administração 
da Companhia efetuou estudo de recuperabilidade dos ativos e concluiu pela 
reversão do impairment registrado em 2016. A reversão ocorreu em cada gru-
po do imobilizado e os saldos são depreciados ou amortizados com base na 
vida útil esperada de cada projeto. Em 31 de dezembro de 2019, o impacto 
da reversão da provisão para redução ao valor recuperável (impairment) no 
montante de R$ 153.947 está assim demonstrada:

Ter- 
renos Edific. Equip. 

 Jazi-
das 

Recu-
peração 

ambiental e 
desmobil.

Ou-
tros  Total 

Reversão das 
perdas por 
redução ao valor 
recuperável 2.029 56.902 23.586 59.263 12.077 90 153.947
O valor recuperável desta UGC foi calculado baseado no valor em uso dos 
ativos, estimados com base em fluxos de caixa descontados. As principais 

premissas utilizadas para estimar o valor em uso estão definidas a seguir. Os 
valores atribuídos às principais premissas representam a avaliação de ten-
dências futuras da Administração em setores relevantes e foram baseadas em 
dados históricos de fontes internas e externas. A taxa de desconto de 9,5% foi 
estimada pela taxa média ponderada histórica do custo de capital em que a 
UGC opera. As projeções do fluxo de caixa incluíram estimativas específicas 
para 3 anos, equivalente a expectativa de vida útil da mina. O LAJIDA (EBI-
TDA) projetado foi estimado levando em consideração a experiência passa-
da, ajustado pelos seguintes fatores: • O crescimento da receita foi projetado 
levando-se em consideração o plano de lavra da companhia, devidamente 
comprovado por meio de laudos técnicos realizados por empresas especia-
lizadas; • As projeções de valores de venda de ouro, cotados em dólares 
americanos, bem como a cotação do dólar utilizados, foram obtidos por meio 
dos sites: https://br.investing.com/ e https://shockmetais.com.br/lme; • Foram 
considerados os dispêndios com: gastos com produção (remuneração, mate-
riais, manutenção), amortização e depreciação e gastos administrativos; • Os 
impostos sobre a renda foram calculados com base no regime de tributação 
do lucro real, consideradas as alíquotas vigentes de 25% e 9% para imposto 
de renda e contribuição social, respectivamente, além do benefício fiscal que 
a Companhia possui SUDAM, o que permite a redução de 75% do IR pago; e 
• Projeta-se uma variação de capital de R$ 3.868.

c. Contratos de arrendamento

Ativo não circulante Passivo

Contrato Vigencia até
Taxa de 

juros(a.m)
Adoção 

inicial
Adições 
/ Baixas

Amortização 
direito de uso 2019

Adoção 
inicial

Adições / 
Baixas Pagamentos 2019

Manipulador Telescopio New Holland 1745 dez/20 0,68% 1.302 22 (662) 662 1.440 - (635) 805
02 Escavadeira Hidráulicas Hyundai dez/19 0,61% 539 7 (546) - 568 - (546) 22
02 Caminhão Mercedes Benz dez/19 0,61% 376 5 (381) - 396 - (381) 15
Estação total Eletrônica Trimble fev/20 0,61% 16 - (14) 2 17 - (13) 4
Infra de Tecnologia mai/21 0,68% 28 1 (10) 19 31 - (11) 20
3 Caminhonetes Toyoa Hilux CD 4X4, 
7Hilux, 1 Frontir E 3 Amarok ago/20 0,68% 1.472 22 (896) 598 1.605 - (849) 756
02 caminhonetes Toyota Hilux CD 4x4 dez/19 0,68% - 296 (99) 197 - 321 (93) 228
01 caminhonete Toyota Hilux CD 4x4 jul/21 0,68% - 133 (28) 105 - 144 (26) 118
01 SCALLER jun/21 0,68% - 1.545 (386) 1.159 - 1.680 (363) 1.317
Caminhão Comboio ¾ 4x4 out/22 0,68% - 716 (40) 676 - 810 (18) 792
01 CABOLT jul/21 0,68% - 216 (216) - - 352 (201) 151
Jumbo Atlas Copco Boomer abr/20 0,61% 1.120 20 (855) 285 1.200 - (771) 429
Carregadeira CAT 950L/Volvo L120 mai/20 0,68% 553 7 (395) 165 595 - (389) 206
Carregadeira de rodas CAT dez19 0,61% 367 5 (371) 1 385 - (371) 14
Carregadeira de rodas CAT jan/21 0,68% 760 13 (354) 419 840 - (339) 501
Sala Comercial Av Mato Grosso - Centro - 
Nova Xavantina nov/21 0,73% 27 - (10) 17 31 - (9) 22
Imóvel ago/20 0,68% 40 (20) (21) (1) 44 (21) (20) 3
1 Trator Valtra 50 cv A-550, 3 cilidros 4x4 set/20 0,68% 59 - (33) 26 63 - (32) 31
Imóvel jul/20 0,61% 19 32 (33) 18 20 34 (32) 22
Carregadeira de rodas CAT dez/20 0,61% - 440 (33) 407 - 460 (33) 427
01 Escavadeira Hidráulicas Hyundai dez/20 0,61% - 344 - 344 - 358 - 358
02 Caminhão Mercedes Benz dez/20 0,61% - 392 - 392 - 408 - 408

6.678 4.196 (5.383) 5.491 7.235 4.546 (5.132) 6.649
 Ajuste a valor presente - - - - (557) (456)  - (1.013) 
Saldo de Passivo de arrendamento - - - - 6.678 4.090 (5.132) 5.636 
Passivo Circulante - - - - - - - 4.625
Passivo Não Circulante - - - - - - - 1.011

14. Fornecedores: 2019 2018
Fornecedores nacionais 13.291 8.912
 13.291 8.912
O grupo de fornecedores é composto por fornecedores nacionais de serviços 
e insumos utilizados na atividade de mineração. 15. Empréstimos e finan-
ciamentos:

Descrição

Taxa de 
juros 

(anual) Garantias Moeda

Data do 
contra-

to

Data do 
venci-
mento 2019 2018

NCE PAN 95% CDI (i) BRL Fev/17 Fev/19 - 412
Fibra Stand-
By (a) 0,1404 (a) BRL set/19 set/20 2.701 -
      2.701 412
(a) Saldo de R$ 2,7 milhões utilizados da conta garantida para capital de giro. 
A cobertura dessa captação foi realizada em 31 de janeiro de 2020. 
Tipos de garantia: (i) Livre de garantias; (ii) Nota promissória. a. Movimenta-
ção: O quadro seguinte apresenta o movimento dos saldos durante os exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
 2019 2018
Saldos em 1° de janeiro 412 6.862 
Captações 13.950 - 
Variação cambial - 382 
Acréscimo no empréstimo/financiamento - - 
Atualizações/juros 209 330 
Amortizações principal (11.761) (6.720)
Amortizações juros (109) (442) 
Saldos em 31 de dezembro 2.701 412 

16. Salários, encargos e contribuições sociais:
2019 2018

Provisão para férias 1.976 1.690
Impostos sobre a folha de pagamento 1.780 1.475
Outros 915 705

4.671 3.870
17. Obrigações tributárias
 2019 2018
ICMS 1.094 1.373
IRRF sobre o salário dos empregados 251 211
CFEM 363 546
Imposto de renda a pagar 2.048 2.068
Contribuição social a pagar 971 3.179
Outros 501 582

5.228 7.959
18. Parcelamentos de débitos tributários: A Companhia é participante de 
diversos programas de parcelamento de dívidas fiscais estabelecidos pelo go-
verno federal (CFEM e DCTF), conforme apresentado abaixo.
 Circulante Não circulante Total
Saldos em 1º de janeiro de 2018 183 - 183
Adição 466 2.620 3.086
Amortização (192)  (192)
Transferencias 198 (198) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 655 2.422 3.077
Amortização (655) - (655)
Transferencias 655 (655) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 655 1.767 2.422
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

19. Provisão para recuperação ambiental e desmobilização de ativos: A Companhia constitui provisão para recuperação ambiental e desmobilização de 
ativos com base em laudos de avaliação preparados por terceiros. O último estudo foi realizado em fevereiro de 2017. Em 2019, devido ao ambiente regu-
latório estar com um nível de exigências mais alto devido aos riscos de acidentes que ocorreram no setor de mineração foram alteradas algumas premissas 
na utilização do estudos de usos e futuros, A Companhia passou a adotar a alternativas diferentes com relação as cavas, pilhas de estéril e estruturas de 
beneficiamento referentes aos estudos de usos futuros efetuados pela consultoria ambiental, as quais resultaram em um incremento de R$ 1.887.

 Taxa desc.
Saldo em 

31/12/2017 Adições
Despesas com  

recup. ambiente.
Saldo em 

31/12/2018 Adições
Despesas com 

recup. ambiente.
Saldo em 

31/12/2019
Projetos 6,26 % 20.150 1.416 (1.456) 20.110 5.901 (2.282) 23.729
  20.150 1.416 (1.456) 20.110 5.901 (2.282) 23.729

A provisão refere-se a custos relacionados ao fechamento da mina e recu-
peração, com a conclusão das atividades de mineração e desmobilização de 
ativos relacionados à mina. Quando a provisão é reconhecida, o custo corres-
pondente é capitalizado como parte do imobilizado e é depreciado da mesma 
forma sobre o ativo relacionado e contabilizado na demonstração do resulta-
do. O passivo exigível a longo prazo é mensurado posteriormente com o uso 
de uma taxa de desconto livre de risco a longo prazo aplicável ao passivo e 
contabilizado na demonstração do resultado como despesas financeiras até 
que a Companhia efetue os pagamentos relacionados ao fechamento da mina 
e à desmobilização dos ativos de mineração. Os valores acumulados dessas 
obrigações não são deduzidos dos custos prováveis cobertos por seguros ou 
indenizações. 20. Provisão para perdas com processos judiciais: a. Riscos 
provisionados: Com base em uma análise individual dos processos adminis-
trativos e judiciais contra a Companhia, são mantidas provisões no passivo 
não circulante em 31 de Dezembro de 2019, no valor de R$ 2.225 (R$ 1.729 
em 2018), para riscos com perdas trabalhistas, consideradas como prováveis, 
na avaliação dos seus assessores jurídicos externos.
Natureza: Trabalhista 2019 2018
Saldo em 1º de janeiro 1.729 1.095 
Adições 1.908 1.920
Reversões (1.412) (1.286) 
Saldo em 31 de dezembro 2.225 1.729 
b. Riscos não provisionados: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, existem 
outros em andamento, para os quais, em consonância com as práticas contá-
beis, não foram constituídas provisões, já que a probabilidade de perda fora 
classificada como possível, conforme segue:
Natureza 2019 2018
Cível - 194 
Trabalhista 360 357 
 360 551 
c. Depósitos judiciais: Em relação às ações anteriormente mencionadas, 
a Companhia possui depósitos judiciais no montante de R$ 786 em 31 de 
dezembro de 2019 (R$ 763 em 2018). 21. Patrimônio líquido: i) Capital so-
cial: Em agosto de 2017, a então coligada Mineração Caraíba S.A. obteve o 
controle da Companhia adquirindo 96,63% do capital social, mediante a con-
versão de empréstimo (mútuo) entre as partes. A Companhia contratou um 
consultor externo para determinar o preço da ação a fim de apoiar o processo 
de aumento de capital. Um laudo de avaliação foi concluído em maio de 2017, 
quando se determinou o preço por ação de R$ 0,01. Em 31 de Dezembro de 
2019 o capital subscrito e integralizado era de R$ 171.062 (R$ 171.062 em 
2017) composto de 2.005.715.350 (2.005.715.350 em 2018) ações nominati-
vas, sem valor nominal, conforme mostrado abaixo:
 2019 2018

 
Quantidade de 

ações ordinárias %

Quantidade 
de ações 

ordinárias %
Tugalla B.V. 19.091.750 0,95 19.091.750 0,95 
Branford Participações 19.091.750 0,95 19.091.750 0,95 
Ero Copper Corporation 18.759.720 0,94 18.759.720 0,94 
Mineração Caraíba S.A. 1.938.153.720 96,63 1.938.143.830 96,63
Empregados/outros 10.618.410 0,53 10.628.301 0,53
 2.005.715.350 100 2.005.715.350 100
(ii) Reservas de lucro: Reserva Legal: É constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da lei 6.404/76, até 
o limite de 20% do capital social. Incentivos fiscais: Em 11 de dezembro de 
2015 a Companhia obteve da SUDAM a prorrogação da redução de 75% na 
alíquota do imposto de renda relativa aos exercícios de 2013 a 2022, para 
a produção de ouro e prata. Esse incentivo fiscal é reconhecido em conta 
específica no resultado, e após o encerramento do exercício, o incentivo é 
destinado à constituição de reserva de incentivos fiscais, conforme previsto 
na legislação societária. Durante o exercício de 2019 o montante do incentivo 
fiscal foi de R$ 9.079 (R$ 10.798 em 2018), conforme demosntrado abaixo:
Exercícios  
2016 2.294
2017 2.948
2018 10.798
2019 9.079

25.119
A partir do momento que a Companhia voltar a apresentar resultados posi-
tivos com a consequente distribuição de lucros, esta deverá excluir da base 
de cálculo do dividendo obrigatório a ser distribuído a parcela de incentivo 
fiscal acumulado utilizado para fins de compensação de prejuízos, confome 
lei nº 12.973/2014. d. Dividendos: O Estatuto Social da Companhia prevê 
um dividendo mínimo obrigatório de 25% calculado sobre o lucro líquido anual 
ajustado de acordo com a Legislação Societária. Em 31 de dezembro de 2019 
os dividendos foram calculados conforme segue:
 2019 2018
Lucro líquido do período 201.536 -
Lucros/(Prejuízo) acumulados períodos anteriores (181.894) -
Resultado do período 19.642 -
(-) Reserva legal (5%) (697) -
(-) Incentivo IR red. 75% (8.632) -
Base de cálculo para cálculo dos dividendos 4.617 -
Dividendos propostos (25%) 1.154 -
22. Receita operacional líquida:
 2019 2018
Venda de ouro e prata 154.771 178.201 
(-) Impostos sobre vendas (2.321) (2.548) 
Total de receita operacional líquida 152.450 175.653 
23. Custo e despesas operacionais:
Custo das vendas 2019 2018
Materiais (15.475) (16.225)
Pessoal (28.049) (23.383)
Depreciação, amortização e exaustão (11.302) (20.137)
Serviços de terceios (22.451) (18.188)
Outros custos (18.061) (19.117)
 (95.338) (97.050)
Despesas gerais e administrativas 2019 2018
Materiais (95) (113)
Pessoal (4.172) (5.265)
Serviços de terceiros (3.856) (3.802)
Outas despesas (484) (268)
 (8.607) (9.448)
Total de custos e despesas operacionais 2019 2018
Materiais (15.570) (16.338)
Pessoal (32.221) (28.648)
Depreciação e amortização (11.302) (20.137)
Serviços de terceiros (26.307) (21.990)
Outros custos e despesas (18.545) (19.385)
 (103.945) (106.498)
24. Outras receitas e despesas:

2019 2018
Venda de sucata 348 60
Reversão do valor recuperável sobre os ativos (a) 153.893 -
Outras receitas operacionais 6.541 -
Outras receitas 160.782 60
Provisão para perdas em processos judiciais (496) (634)
Perda na Venda Itens de Imobilizado (374) (998)
Provisão para perdas materiais (683) (462)
Despesa Tributária (12) -
Despesa Tributária - Crédito ICMS - (5.867)
Outras despesas Operacionais (1.062) (610)
 Outras despesas (2.627) (8.571)
 Outras receitas e despesas 158.155 (8.511) 
(a) Este ganho está relacionado à reversão do impairment de ativos em NX 
Gold, conforme explicado na nota explicativa 13. 25. Receitas e despesas 
financeiras:
 2019 2018
Juros sobre empréstimos e financiamentos - 29 
Lucros de investimentos financeiros 77 -
Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos - 261 
Variação cambial na importação e outros 10 - 
Receita de hedge cambial 191 -
Outras receitas 517 73 
Total das receitas financeiras 795 363 
Juros sobre empréstimos e financiamentos (210) (402) 
Juros sobre mutuo - (603)
Despesas de hedge cambial (497) -
Variação cambial sobre empréstimos e 
financiamentos - (643) 
Variação cambial sobre importação e outros itens (5) (1.551) 
Variação monetária ARO (4.015) -
Comissão conta garantida (177) -
Despesas com juros sobre arrendamento (494) -
Outras despesas (521) (1.019) 
Total das despesas financeiras (5.919) (4.218) 
Despesas financeiras líquidas (5.124) (3.855) 
26. Transações com partes relacionadas: A Companhia considera como 
partes relacionadas os acionistas, empresas relacionadas, diretores e admi-
nistradores e suas famílias. a. Transações e saldos: Em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018, a Companhia possuía saldos em aberto na data-base das 
demonstrações financeiras provenientes, basicamente, de transações com a 
empresa ligada Mineração Caraíba S.A., conforme segue:
 2019 2018
Ativo não circulante   
Contas a receber com MINERAÇÃO CARAÍBA S.A. (a) 7.572 10.317 
Despesas financeiras:  
Juros sobre empréstimos entre empresa (b) - 804 
(a) Refere-se ao saldo a receber de empréstimos concedidos à coligada MI-

NERAÇÃO CARAÍBA S.A. para giro do capital circulante. (b) A companhia 
ainda esta realizando estudos tributários acerca das implicações a respeito do 
mutuo e portanto optou pelo não provisionamento dos juros no exercício de 
2019. b. Remuneração dos administradores: Não houve remuneração para 
conselheiros e diretores durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018. A remuneração, bem como outros benefícios concedidos, é paga 
pela coligada Mineração Caraíba S.A., uma vez que a administração é comum 
a ambas as Companhias. 27. Imposto de renda e contribuição social: a. 
Despesa de imposto de renda: Composição da despesa de imposto de 
renda e contribuição social no exercício

2019 2018
IR e CS Corrente (7.867) (9.298)
IR e CS Diferidos 2.170 -

(5.697) (9.298)
b. Concilição da taxa efetiva

2019 2018
Resultado antes de impostos 201.536 56.789
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto calculado 
pela alíquota fiscal combinada (68.522) (19.308)

Adições permanentes
Bônus - (56)
Eventos (74) (65)
Brindes e doações (25) (5)
Multas e taxas (4) (3)

- -
(103) (129)

Exclusões permanentes
Incentivos fiscais 11.884 10.954
IR diferido constituído de anos anteriores 51.044 -
IR diferido não constituído - (815)
Despesa com imposto de renda e contribuição 
social (5.697) (9.298)
Alíquota efetiva 3% 16%

c. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para deter-
minação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% 
para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na ex-
tensão em que for provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para 
ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em pro-
jeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas inter-
nas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 
A Companhia possui o benefício SUDAM que reduz o percentual do imposto 
de renda em 75%. Assim, para determinação dos tributos diferidos, a alíquota 
do IRPJ passa a ser de 6,25%. (i) Composição de imposto de renda e con-
tribuição social diferidos: Os valores de compensação são os seguintes:

2019 2018
Ativo de imposto diferido 2.927 -
Passivo de imposto diferido (757) -
Imposto diferido, líquido 2.170 -
Os saldos de ativos e passivos diferidos apresentam-se como segue: Como 
a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da 
existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis, incentivos 
fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro 
líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social. 
Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada 
como único indicativo de resultados futuros da Empresa.

2019 2018
Ativo
Provisão bônus 926 -
Depr. Bens arrendados 860 -
ARO Correção Monetária 835 -
Demais diferenças temporárias 306 -

2.927 -
Passivo
Diferença temporária Receita Variação Cambial 

Competência (2) -
Ajuste a Valor Justo Empréstimos (755) -

(757) -
Imposto de renda e contribuição social diferido, líquido 2.170 -

(ii) Movimentação do imposto de renda e contribuição social diferidos: A 
movimentação no resultado dos impostos diferidos é a seguinte:

2019 2018
Com efeitos no resultado

Provisão bonus 926 -
Depr. Bens arrendados 860 -
ARO Correção Monetária 835 -
Diferença temporária Receita Variação Cambial 

Competência (2) -
Pagamento Parcela arrendamento Mercantil (726) -
Demais diferenças temporárias 277 -

Total dos efeitos no resultado 2.170 -
d. Incertezas tributárias: A administração avaliou os principais tratamentos 
fiscais adotados pelo Companhia nos períodos em aberto sujeitos a questio-
namento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto signifi-
cativo a ser registrado nas demonstrações financeiras. 28. Lucro por ação: 
O cálculo do resultado básico/diluído por ação foi baseado no lucro líquido do 
exercício alocado aos acionistas ordinários, como segue:
 2019 2018
Lucro líquido 195.839 47.491
Número de ações ordinárias (Nota Explicativa 21) 2.005.715.350 2.005.715.350
Lucro básico por ação (R$) 0,037 0,024
29. Instrumentos financeiros: Os valores de mercado dos ativos e passi-
vos financeiros foram determinados com base em informações de mercado 
disponíveis e metodologias de valorização apropriadas para cada situação. 
Entretanto, algum julgamento foi requerido na interpretação dos dados de 
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. 
Como consequência, as estimativas aqui apresentadas não indicam, neces-
sariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca 
corrente. O uso de diferentes informações de mercado e/ou metodologias de 
avaliação poderá ter um efeito relevante no montante do valor de mercado. 
a. Classificação dos instrumentos financeiros: As transações financeiras 
existentes envolvem ativos e passivos usuais e pertinentes à sua atividade 
econômica, particularmente aplicações financeiras com vencimentos de curto 
prazo, empréstimos e financiamentos. Essas transações são apresentadas no 
balanço patrimonial, acrescidas das respectivas apropriações de receitas e 
despesas que, tendo em vista a natureza das transações e os seus períodos 
de vencimento, se aproximam dos valores justos, conforme segue:

  
Valor 

 contábil Valor justo
 Medição 2019 2018 2019 2018
Ativos financeiros      

Caixa e equivalentes de caixa
Custo 
amortizado 23 109 23 109 

Contas a receber de clientes
Custo 
amortizado 120 388 120 388 

Investimentos 

Valor Justo 
por meio do 
Resultado 693 10 693 10

Total dos ativos financeiros  836 507 836 507
Passivos Financeiros

Fornecedores
Custo 
amortizado 13.291 8.912 13.291 8.912 

Empréstimos e financiamentos
Custo 
amortizado 2.701 412 2.701 412 

Total dos passivos financeiros  15.992 9.324 15.992 9.324 
Valor contábil versus valor justo: Todas as operações envolvendo ativos e 
passivos de instrumentos financeiros, que não sejam instrumentos financeiros 
derivativos, a administração considera o valor justo como equivalente do valor 
contábil. Os valores justos dos instrumentos financeiros que não são nego-
ciados em mercados ativos são determinados usando técnicas de avaliação. 
A Companhia utiliza seu próprio julgamento para escolher entre os diversos 
métodos. As premissas são baseadas nas condições de mercado (Nível II), no 
final do ano. b. Gestão de riscos financeiros: (i) Instrumentos financeiros 
não derivativos: A Companhia está exposta aos seguintes riscos decorrentes 
de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco 
de mercado. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não 
houve alteração na política de gestão de riscos financeiros. Risco de crédito: 
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas de um cliente ou 
contraparte em um instrumento financeiro decorrentes do descumprimento de 
suas obrigações contratuais. A Companhia busca minimizar o risco de crédito 
de seus clientes com base em contratos de longo prazo com preços e prazos 
de pagamento preparados de comum acordo entre as partes. Ademais, a em-
presa tem contatos com outros clientes em potencial que podem comprar sua 
produção. O mercado de ouro é um mercado de alta liquidez, e a Companhia 
tem muitas opções para vender sua produção. Em 31 de dezembro de 2019, a 
Companhia não possui saldos de contas a receber pendentes de pagamento. 
Atualmente o prazo de recebimento de seu cliente, OMEX Comércio e Expor-
tação de Metais Preciosos Ltda., é como segue:

Prazo de Recebimento – OMEX
50% D + 1
30% D + 6
20% D + 12
No que se refere às aplicações financeiras, a Companhia busca aplicar seu caixa 
na melhor combinação das melhores taxas e em instituições financeiras finan-
ceiramente sólidas, reconhecidas por suas classificações de crédito. Caixa e 

equivalentes de caixa: Eles são mantidos com bancos e instituições financei-
ras que possuem classificação entre BBB- e AAA, com base na classificação 
das principais agências de classificação.  Os valores contábeis dos ativos finan-
ceiros abaixo representam a exposição máxima do crédito na data do balanço:
 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 23 109 
Contas a receber de clientes 120 388 
Investimentos 693 10
Total 836 507
Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco associado às dificuldades que 
a Companhia poderá encontrar para cumprir com as obrigações associadas 
aos seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou 
com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de 
liquidez é de garantir, o máximo possível, que tenha liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações em seus vencimentos, sob condições normais 
e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a 
operação normal da Companhia.

Total de Fluxos
Fluxos de caixa  

contratuais

Saldo
de Caixa 

Contratuais 1-12 1-2 2-5
Mais 

de
31 de dezembro de 2019 Contábil (Esperados) meses anos anos 5 anos
Passivos financeiros 
não derivados
Empréstimos e 
financiamentos 2.701 2.836 2.836 - - -
Fornecedores 13.291 13.291 13.291 - - -
Outras contas a pagar - - - - - -
 15.992 16.127 16.127 - - -

Total de Fluxos 
Fluxos de caixa  

contratuais

Saldo
de Caixa 

Contratuais 1-12 1-2 2-5Mais de
31 de dezembro de 2018Contábil (Esperados) meses anos anos 5 anos
Passivos financeiros 
não derivados
Empréstimos e 
financiamentos 412 412 412 - - -
Fornecedores 8.912 8.912 8.912 - - -
Outras contas a pagar 813 813 813 - - -
 10.137 10.137 10.137 - - -
Riscos de mercado: Risco de mercado é o risco de que mudanças nos pre-
ços de mercado - tais como taxas de câmbio, taxas de juros e preços de 
commodities - afetem os lucros da Companhia ou o valor de seus instrumentos 
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, 
otimizando o retorno. A Companhia utiliza derivativos para gerenciar riscos de 
mercado. Todas essas operações são conduzidas dentro das diretrizes esta-
belecidas pela Administração. Risco de variação cambial: Como parte de 
sua atividade a Companhia incorre em riscos cambiais relacionados à venda 
de seus produtos que são cotados em dólares nortes-americanos e ao ajuste 
das operações de empréstimos e financiamentos que também são indexados 
à variação cambial. Com o objetivo de minimizar os descasamentos de moe-
das, a Companhia monitora suas projeções de fluxo de caixa considerando as 
expectativas de vendas futuras indexadas à variação do dólar norte-americano 
em relação à necessidade de caixa para liquidar os financiamentos existentes. 
Análise de sensibilidade: Em 31 de dezembro de 2019, a empresa possui 
somente contas a receber no montande de R$ 120. A administração conside-
ra que variações possíveis e prováveis de 10% a 20%, respectivamente na 
taxa cambial, não representa alterações significativas nos resultados e pa-
trimônio líquido da Companhia. Risco de taxa de juro: A Companhia possui 
operações pós-fixadas atreladas à variação do CDI sobre os financiamentos 
e as operações de swap. A Administração adota uma política de garantir que 
parte de sua exposição a mudanças na taxa de juros sobre empréstimos seja 
reduzida a partir da composição de outras fontes de captação com taxas pré-
-fixadas. Na data das demonstrações financeiras, os instrumentos financeiros 
da Companhia foram pagos por seus próprios juros, como segue:
 Passivos financeiros expostos à taxa de juros 2019 2018
CDI - 412 
Prefixado 2.701 - 
 2.701 412 
A exposição da Empresa ao Risco CDI em 31 de dezembro de 2019 era equi-
valente a 64,66% (10,67% em 31 de dezembro de 2018) de seu endivida-
mento total. Considerando o valor de exposição ao CDI atualmente no balan-
ço, a Companhia estima que não haveria impactos significativos em caso de 
modificações na taxa de juros. 30. Seguro: A Companhia possui cobertura 
de seguros, através de apólice com diferentes cláusulas de cobertura para 
diferentes riscos, bem como apólice de seguro separada para equipamentos, 
que oferece cobertura para perda ou reparo dos equipamentos. Os contratos 
de seguro são realizados pela sua controladora e englobam os seguros da 
Companhia. 31. Eventos subsequentes: a. COVID -19: O avanço do novo 
coronavírus (“COVID-19”) pelo mundo tem provocado abalos nos mercados 
globais e elevado as preocupações de investidores, Companhias e gover-
nos sobre o impacto da pandemia nas cadeias globais de suprimentos, na 
atividade econômica, no mercado financeiro e afins, aumentando o risco de 
uma recessão global, sem mencionar também as preocupações envolvendo 
as questões básicas de saúde da população mundial. Durante o período do 
primeiro trimestre, não houve nenhuma perda de produção ou redução das 
vendas decorrentes do Corona Virus. A empresa tema dotado medidas para 
aumento de sua liquidez, revisão de projetos de investimentos e aquisição de 
estoques estratégicos para maior segurança na continuidade de sua opera-
ção. Todas ações têm sido direcionadas baseadas no seguinte tripé: garan-
tia da saúde dos funcionários, famílias e comunidade, garantia da produção 
e preservação do caixa. Algumas ações para atendimento dessa estratégia 
demandaram gastos adicionais (maior número de ônibus para transporte de 
funcionários, aquisição de novos EPIS, doações de EPIs e outros insumos 
para as prefeituras na área de atuação da empresa), porém não representam 
valores significativos e estão identificados em conta própria na contabilidade. 
Não teve alterações nos custos de forma relevante para o período de eventos 
subsequentes. A produção do período não sofreu alterações nem apresentou 
problemas em relação ao planejamento constante no Budget e aprovado pelo 
conselho. O minério lavrado continua vindo da principal Mina Santo Antônio. 
Houve rescisão de contrato com o cliente OMEX em fevereiro, e os recebíveis 
foram todos liquidados no próprio mês. Em março iniciamos a venda com o 
novo cliente COIMPA com sede no município de Manaus, Estado do Amazo-
nas, a operação não teve grandes mudanças apenas adequações conforme 
acordado em contrato. Para o transporte do produto firmamos um contrato 
com a BRINKS, empresa de transporte de valores com sede em São Paulo/
SP, a mesma será responsável por coletar o produto na NX Gold e entregar 
na sede do nosso cliente (COIMPA) as operações seguem dentro da sua nor-
malidade. No contexto das medidas financeiras, a Companhia seguiu com a 
amortização de suas dívidas conforme cronograma. Nenhum atraso registrado 
nesse quesito. Porém alguns pontos devem ser observados nesse quesito: 1. 
Como forma de preservar sua liquidez face as incertezas trazidas pelo coro-
navirus, neste exercício de 2020, as linhas de crédito que a Companhia tinha 
disponíveis, foram captadas. Foram tomados R$30.000 (controladora) e R$ 
7.700 (controlada) no banco Fibra com juros de 14,98% a.a., R$ 30.000 no 
banco BTG a juros de 9% + CDI a.a., e Santander R$ 14.970 (controladora) 
e R$7.500 (controlada), ambos com juros a 14,3% a.a., conforme contratos 
assinados. 2. A Companhia efetuou liquidação no vencimento das operações 
de Hedge, que apresentaram posições devedoras. As vendas da Companhia 
foram impactadas positivamente pela depreciação do real, porém parte desse 
ganho foi “devolvido” aos bancos com a liquidação das operações de hedge 
vencidas no período. 3. A Companhia registrou variação cambial significativa 
de seus empréstimos denominados em dólar, em função das cotações do final 
do mês. Essa variação não tem efeito caixa significativo no trimestre findo, 
mas impacta o resultado líquido do trimestre. O efeito caixa irá ocorrer de acor-
do com o cronograma de amortização dos empréstimos, quando a empresa 
deverá converter os valores em dólares para reais para enviar o recurso para o 
exterior para amortização das dívidas, impactando nesse momento seu caixa. 
Para os próximos 12 meses, a empresa tem programada a amortização de 
USD 24,582 destes empréstimos atrelados ao dólar, sendo que USD 21,157 
são com a Controladora. 4. A Companhia fez a Marcação a mercado das ope-
rações de hedge contratados até 2021. Também em função da cotação do 
dólar no final de março, essa marcação apresentou valor significativo, mas da 
mesma forma que a variação cambial, não afetou o caixa da Companhia. O 
impacto no caixa ocorrerá a medida que ocorrerem os vencimentos da opera-
ção de hedge. Até essa data, os hedges com vencimento em abril foram rene-
gociados para vencimento no primeiro trimestre de 2022, acompanhando as 
receitas planejadas pela empresa. Os hedges com vencimento em Maio foram 
liquidados e geraram desembolso de USD 3,2 milhões. Os hedges com ven-
cimento em Junho e Julho também foram renegociados para vencimento no 
primeiro trimestre de 2022. Contratos com vencimento entre Agosto de 2020 
e Junho de 2021, serão revisitados próximos aos vencimentos, para eventual 
prorrogação, dependendo da cotação do USD. Entretanto, os valores de de-
sembolsos destes contratos, estão atrelados à receita, e portanto  os valores 
desembolsados são compensados pelo aumento da receita, pelo fato das ven-
das estarem atreladas também em dólar. b. Reestruturação societária: Em 
30 de Abril, a controladora Ero Copper, através da controlada Mineração Ca-
raiba, realizou reestruturação societária que envolveu a companhia. A NXGold 
tinha como controladora a MCSA (97%) e a ERO como acionista minoritária 
(1,7%). Através dessa reestruturação societária, a MCSA vendeu sua parti-
cipação para a ERO copper, que passou então a deter 98,7% do capital da 
Companhia. Através de laudo de avaliação emitido em 06/05 pela consultoria 
APSIS, o valor da companhia foi estabelecido em R$ 226mihões, sendo que 
a participação da MCSA transferida para a ERO Copper foi valorizada em R$ 
210 milhões. Esse movimento societário faz parte da primeira etapa de um 
planejamento que tem por objetivo separar no futuro os ativos de exploração 
de cobre e de exploração de ouro detidos pela ERO Copper.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Diretores da NX GOLD S.A., Nova Xavantina - MT
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da NX GOLD S.A (Com-
panhia) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreenden-
do as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da NX GOLD  S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: 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 “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Com-
panhia, 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.  
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilida-
des dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da NX Gold S.A. apresenta, a seguir, as Demonstrações Financeiras Consolidadas compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
Agradecemos mais uma vez o empenho dos nossos colaboradores e a cooperação de nossos fornecedores e acionistas. A Administração.

1. Contexto operacional: A NX Gold S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado, constituída em 2 de abril de 2013, com sede na Praça Pio 
X, nº 98, 8º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. A 
Companhia possui uma filial, localizada na Estrada Garimpo do Araés, s/n, Km 18, 
na cidade de Nova Xavantina, no Mato Grosso, onde encontra-se a mina subterrâ-
nea. Sua principal atividade é a exploração e comercialização do ouro como pro-
duto principal e a prata como subproduto. a. Situação financeira: Ao final de 
2015, a Companhia encontrava-se em uma situação significativamente diferente 
da verificada durante todo o ano de 2015. Após um longo período de negociação 
financeira desenvolvido por sua Companhia coligada Mineração Caraíba S.A. 
(“MCSA”), da qual era avalista nos principais contratos financeiros, todos os con-
tratos de ambas as companhias encontravam-se negociados, com condições favo-
ráveis, envolvendo concessão de prazos de carência e alongamentos para paga-
mento de principal. Adicionalmente, as possibilidades de execução do aval da 
Companhia para pagamento das dívidas da MCSA haviam sido eliminadas. Apro-
veitando as cotações favoráveis da taxa de câmbio e os bons patamares do preço 
do ouro, a Companhia estruturou seu plano de investimentos para 2016 focando o 
desenvolvimento de novas frentes de lavra, bem como o planejamento para reali-
zação de novas pesquisas geológicas buscando a expansão de suas reservas. No 
entanto, em 22 de janeiro de 2016, uma forte chuva na região de Jaguarari, onde 
fica localizada sua coligada MCSA, provocou o rompimento de um dique de con-
tenção de um rio adjacente as instalações da MCSA, ocasionando a inundação de 
sua mina subterrânea. Como consequência, a MCSA foi forçada a interromper 
suas atividades de lavra na mina subterrânea, tendo por conseguinte redução re-
levante do seu fluxo de receitas. Com objetivo de assegurar a operação mínima de 
sua coligada MCSA, bem como o desenvolvimento de ações que permitissem vi-
sualizar a recuperação das atividades de lavra (bombeamento da água e recupe-
ração dos equipamentos submersos), a Companhia transferiu recursos de forma 
regular durante todo o ano de 2016 para sua coligada MCSA, transferências essas 
que além de permitirem as atividades de recuperação das operações, garantiram 
a operação da MCSA em volumes mínimos, bem como o pagamento dos salários 
de seus funcionários. Como a transferência de valores necessários para essas 
atividades ocorria em volumes superiores aos da geração de caixa operacional, a 
Companhia começou acumular passivos junto a seus fornecedores. Ao final de 
quase 10 meses de negociação, a MCSA juntamente com um grupo investidor 
Canadenese, concluiu positivamente negociações com os antigos acionistas da 
MCSA e com os bancos credores. Como consequência dessa negociação, os pro-
cessos de recuperação judicial da MCSA e da Companhia, que haviam sido defe-
ridos pelo juízo no dia 26 de fevereiro de 2016, foram cancelados em 5 de dezem-
bro do mesmo ano. Ao final desse processo, e com os recursos injetados pelos 
novos acionistas para regularizar as operações na MCSA, a Companhia pode in-
terromper o processo de transferência regular de recursos financeiros, podendo 
voltar a utilizá-los exclusivamanete para o desenvolvimento de suas atividades e 
no seu plano de investimentos, supenso desde então. De maneira conservadora, 
e em função da interrupção de seu programa de pesquisas geológicas que visa-
vam a validação de novas reservas, cuja existência são indicadas através de estu-
dos geológicos internos, a Companhia realizou seu teste de impairment conside-
rando apenas suas reservas provadas e prováveis, reconhecendo a diferença en-
tre o valor obtido e o valor dos seus ativos no resultado do exercício. Finalmente, 
os passivos acumulados durante esse período, com seus fornecedores, credores 
financeiros e credores fiscais, estão sendo renegociados, sendo que a Companhia 
desenvolve agora negociações que visam recompor o nível de capital de giro ne-
cessário para a sustenção do ritmo normal de suas operações e a retomada dos 
investimentos em pesquisas geológicas. O foco dessas negociações envolve a 
obtenção de recursos financeiros junto a seus novos acionistas, bem como nego-
ciação de novos empréstimos junto à instituições financeiras. 2. Base de prepara-
ção: a. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão das 
demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 2 de agosto de 2017. 
Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia estão apresenta-
das na Nota Explicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspon-
dem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b. Contabilidade no 
pressuposto de continuidade operacional: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas no pressuposto da continuidade, que pressupõe que a Compa-
nhia será capaz de cumprir os prazos de pagamento das obrigações com fornece-
dores e demais credores, bancos ou de ordem tributária. A Administração entende 
que, com a entrada do novo acionista e a definição do novo plano operacional a 
Companhia poderá voltar a gerar recursos que permitirão a normalização de suas 
atividades, bem como a recomposição do capital de giro necessário para manuten-
ção de suas operações e realização dos investimentos projetados em pesquisas 
geológicas. Dessa forma, a Administração tem uma expectativa razoável de que a 
Companhia terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível 
e, portanto, com base no seu julgamento, concluiu que a incerteza remanescente 
de continuidade não é material. Por fim, a Companhia tem em seus novos acionis-
tas controladores as eventuais fontes de recursos para manutenção de suas ativi-
dades e suporte operacional para retomada de resultados necessários a sua con-
tinuidade operacional. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas foram arredonda-
das para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de 
estimativas e julgamentos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a 
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estima-
tivas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões 
das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Julgamentos: Não há in-
formações sobre julgamentos críticos realizados na aplicação das políticas contá-
beis com efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
financeiras. b. Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre 
as incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 
2017 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 11 - 
determinação de vidas úteis; teste de redução ao valor recuperável: principais pre-
missas em relação aos valores recuperáveis do ativo imobilizado, incluindo a recu-
perabilidade dos custos de desenvolvimento; e • Nota explicativa nº 15 - reconhe-
cimento e mensuração de provisões para recuperação ambiental/desmobilização: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. c. 
Mensuração do valor justo: Políticas e divulgações contábeis da Companhia 
requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financeiros e 
não financeiros. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa-
nhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informa-
ções (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma. • Nível 1: 
preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idên-
ticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (deri-
vado de preços); e • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são basea-
dos em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia 
reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. Informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos 
estão incluídas nas respectivas notas explicativas. 5. Base de mensuração: As 
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com 
exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: • 
Os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo; e • Os instru-
mentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resul-
tado. 6. Principais políticas contábeis: a. Receita operacional:  (i) Venda de 
produtos: A receita operacional é reconhecida quando: (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos produtos foram transferidos para o 
comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para 
a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução dos produtos pu-
derem ser estimados de maneira confiável; (iv) não haja envolvimento contínuo 
com os produtos vendidos; e (v) o valor da receita operacional possa ser mensu-
rado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. b. Subvenções governamentais: Uma subvenção 
governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada com 
as despesas que se pretende compensar, em base sistemática, desde que atendi-
das as condições do CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. (i) 
Incentivo SUDAM - Lucro da exploração: A Companhia goza de benefício da 
redução de 75% do imposto de renda sobre o lucro da exploração, para o período 
de 10 anos, entre os exercícios de 2013 a 2022, calculados com base no lucro da 
exploração, em conformidade com o Laudo Constitutivo emitido pela Superinten-
dência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM. Ver detalhes na nota explica-
tiva nº 17(b). c. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo Nota 2016 2015
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7 6 1.751
Contas a receber de clientes 8 750 1.474
Estoques 9 15.219 21.240
Impostos a recuperar 10 2.079 3.153
Empréstimos com partes relacionadas 14 22.768 -
Outras contas a receber e despesas antecipadas 1.199 582

Total do ativo circulante 42.021 28.200
Não circulante
Realizável a longo prazo

Impostos a recuperar 10 4.985 -
Depósitos judiciais 16 413 358

Total do realizável a longo prazo 5.398 358
Imobilizado 11 1.178 117.642
Intangível 62 99
Total do ativo não circulante 6.638 118.099
Total do ativo 48.659 146.299

Demonstrações do resultado Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota 2016 2015
Receita operacional líquida 18 132.043 134.124
Custo das vendas 19 (106.559) (92.012)
Lucro bruto 25.484 42.112
Outras receitas 20 1.769 308
Despesas gerais e administrativas 21 (5.628) (10.337)
Outras despesas 20 (119.155) (114.828)
Resultado antes das receitas (despesas) 
 financeiras e impostos (97.530) (82.745)
Receitas financeiras 22 8.448 13.851
Despesas financeiras 22 (11.756) (29.178)
Despesas financeiras líquidas (3.308) (15.327)
Resultado antes dos impostos (100.838) (98.072)
Imposto de renda e contribuição social 23 (1.023) (3.787)
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em Reais) 24 (1,5075) (1,5074)

Demonstrações do resultado abrangente Para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 (Em milhares de Reais)

2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (101.861) (101.859)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Nota
Capital 
social

Reser-
va de 

lucros

Prejuízos 
acumu- 

lados Total
Saldos em 1o de janeiro de 2015 151.681 - (14.402) 137.279
Prejuízo do exercício - - (101.859) (101.859)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.922 (2.922) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.922) 2.922 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 151.681 - (116.261) 35.420
Prejuízo do exercício - - (101.861) (101.861)
Constituição de reserva de incentivo
 fiscal - SUDAM 17(b) - 2.294 (2.294) -
Absorção de prejuízos acumulados
 com reserva de lucros - (2.294) 2.294 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 151.681 - (218.122) (66.441)

Demonstrações dos fluxos de caixa Para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (101.861) (101.859)
Ajustes para:

Depreciação, amortização e exaustão 28.664 20.454
Baixa de ativo imobilizado 1.043 2.170
Baixa de estoques 359 -
Provisão para perdas em processos judiciais 190 388
Perda por redução ao valor recuperável de ativo imobilizado 112.988 111.329
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 
empréstimos e financiamentos, líquidas 1.967 15.346
Despesas com imposto de renda e contribuição social 1.462 3.787

44.812 51.615
Variações em:

Contas a receber de clientes 724 (925)
Estoques 5.662 (3.010)
Impostos a recuperar (5.442) (4.908)
Outras contas a receber e despesas antecipadas (617) (282)
Depósitos judiciais (55) (121)
Fornecedores 18.401 4.027
Salários, encargos e contribuições sociais 3.447 197
Participação nos lucros (922) 804
Obrigações tributárias 3.709 69
Provisão para perdas em processos judiciais (47) (300)
Outras obrigações (1.630) 775

Caixa gerado pelas operações 68.042 47.941
Juros pagos (1.098) (2.534)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1.401)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 66.944 44.006
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições ao imobilizado (32.781) (31.043)
Adições ao intangível - (19)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (32.781) (31.062)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos com empresa ligada, líquido (22.768) (13.387)
Captação de empréstimos e financiamentos 5.071 30.292
Amortização de empréstimos e financiamentos (18.211) (42.911)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (35.908) (26.006)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (1.745) (13.062)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 1.751 14.813
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 6 1.751

Passivo Nota 2016 2015
Circulante

Fornecedores 12 25.360 6.959
Empréstimos e financiamentos 13 22.078 35.313
Salários, encargos e contribuições sociais 6.179 2.732
Participação nos resultados 820 1.742
Imposto de renda e contribuição social a pagar - 69
Obrigações tributárias 4.342 633
Outras obrigações 2 1.386

Total do passivo circulante 58.781 48.834
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 13 880 136
Empréstimo com partes relacionadas 14 34.251 34.031
Provisão para recuperação ambiental e 
desmobilização 15 20.500 27.087
Provisão para perdas em processos judiciais 16 531 388
Outras obrigações 157 403

Total do passivo não circulante 56.319 62.045
Patrimônio líquido

Capital social 17 151.681 151.681
Prejuízos acumulados (218.122) (116.261)

Total do patrimônio líquido (66.441) 35.420
Total do passivo e patrimônio líquido 48.659 146.299

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
gem juros sobre aplicações financeiras, variações monetárias e cambiais, varia-
ções no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do 
resultado e ganhos nos instrumentos de hedge, uma vez que estes não foram 
designados como hedge accounting. As despesas financeiras abrangem juros so-
bre empréstimos, variações monetárias e cambiais, variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas nos 
instrumentos de hedge que estão reconhecidos no resultado, uma vez que estes 
não foram designados como hedge accounting. As receitas e despesas de juros 
são reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos. d. Moeda 
estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos 
e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data 
de apresentação são reconvertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio apu-
rada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do exercício, ajustado 
por juros e pagamentos efetivos durante o exercício, e o custo amortizado em 
moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do exercício de apresentação. Ativos 
e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são men-
surados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câm-
bio na data em que o valor justo foi apurado. e. Benefícios a empregados: (i) 
Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto 
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o 
serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante 
que se espera que será pago se a Companhia tem uma obrigação legal ou cons-
trutiva presente de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. f. Tribu-
tação: (i) Impostos e contribuições sobre as receitas: As receitas de venda de 
produtos estão sujeitas ao PIS, COFINS, ICMS e CFEM, pelas alíquotas vigentes 
na legislação específica de cada tributo. Contudo, em função da totalidade das 
vendas de 2015 e 2016 terem sido destinadas ao mercado externo, não houve 
incidência de PIS, COFINS e ICMS nos respectivos exercícios. Esses tributos são 
apresentados como contas redutoras das receitas de vendas. Ver nota explicativa 
n° 18. (ii) Impostos e contribuições sobre o lucro: A Companhia optou pela 
tributação com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15% sobre lucro, 
acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% sobre o lucro para 
contribuição social. g. Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é registrado pelo 
custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos na aquisição 
de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos para 
trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques de 
produtos acabados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos 
gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor 
realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, 
deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. As provisões 
para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias pela Administração. h. Imobilizado: (i) Reconhecimento e 
mensuração: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas do valor recuperável, 
quando aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisi-
ção de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o 
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar 
da forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restau-
ração do local onde esses ativos estão instalados e custos de empréstimos sobre 
ativos qualificáveis. (ii) Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capita-
lizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) Custo com recuperação 
ambiental e desmobilização: Os custos a serem incorridos com a recuperação 
ambiental e desmobilização da mina, baseados em laudos técnicos de empresa 
especializada são capitalizados como custo de desenvolvimento da mina e amor-
tizados com base no método VOP (produção x reservas). (iv) Custos com desen-
volvimento de mina: Os custos de desenvolvimento de projetos minerários já 
concluídos são capitalizados pelo custo de aquisição se os mesmos puderem ser 
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e co-
mercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se 
a Companhia tiver a intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvi-
mento e usar ou vender o ativo. Tais custos foram reconhecidos como custo de 
jazidas, até que a Companhia conclua os trabalhos de segregação, quando então 
serão transferidos para o ativo intangível. (v) Depreciação: Itens do ativo imobili-
zado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na 
vida útil econômica estimada de cada componente. Terrenos não são deprecia-
dos. As vidas úteis em anos estimadas para os exercícios corrente e comparativo 
são as seguintes:
Edificações 22
Máquinas e equipamentos 4
Veículos 3
Jazidas 3
Móveis e utensílios 2
Computadores e periféricos 2
Subconjuntos 5
Sistemas operacionais 12
A exaustão das jazidas é calculada pelo método VOP (produção x reservas) e leva 
em conta a quantidade de minério lavrado em relação à quantidade total da reser-
va. i. Ativos intangíveis: Representam softwares adquiridos pela Companhia 
com vidas úteis estimadas em cinco anos mensurados pelo custo de aquisição e 
deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. j. Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos 
financeiros não derivativos na categoria de empréstimos e recebíveis e mensura-
dos pelo valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica passivos finan-
ceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconhecimen-
to: A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos 
financeiros são reconhecidos na data da negociação. A Companhia desreconhece 
um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo 
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans-
feridos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais 
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contra-
tual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somen-
te quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a 
intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o 
passivo simultaneamente. (ii) Ativos financeiros não derivativos - Mensura-
ção: Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ati-
vo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classi-
ficado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento 
do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma deci-
sões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a ges-
tão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia. Os 
custos da transação, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Ativos fi-
nanceiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo 
valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos, os quais levam em conside-
ração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no resultado do exercí-
cio. Ativos financeiros designados como pelo valor justo através do resultado com-
preendem as aplicações financeiras com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignifi-
cante de alteração no valor. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados 
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do méto-
do dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recupe-
rável. Os empréstimos e recebíveis abrangem caixa e equivalentes de caixa, con-
tas a receber de clientes, adiantamentos diversos e outros créditos. Caixa e equi-
valentes de caixa abrangem saldos positivos em conta movimento em bancos e 
aplicações financeiras que possuem liquidez imediata e risco insignificante de 
mudança de seu valor de mercado. (iii) Passivos financeiros não derivativos - 
Mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo 

amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financiamentos 
e outras obrigações. Outros passivos financeiros: Outros passivos financeiros 
não derivativos são mensurados a valor justo no reconhecimento inicial e, para fins 
de divulgação a cada data do balanço. O valor justo é calculado baseando-se no 
valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. (iv) Capital social: Ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas 
como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações, se houver, são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido 
de quaisquer efeitos tributários. (v) Instrumentos financeiros derivativos: A 
Companhia, quando julga necessário, contrata instrumentos financeiros derivati-
vos para se proteger de riscos relativos às variações do preço das commodities ou 
para alteração dos indexadores dos juros de seus contratos financeiros. Os deri-
vativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de transa-
ção atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente 
ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e suas 
alterações, em função dessas operações não estarem designadas em relaciona-
mento de hedge qualificável, são contabilizadas no resultado. A Companhia não 
transaciona com instrumentos financeiros devidativos de caráter especulativo. k. 
Redução ao valor recuperável: (i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é ava-
liado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor 
recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu 
após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da Companhia devem ser revistos a cada data de apresen-
tação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo deve ser estimado. O valor recuperá-
vel de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o 
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da 
taxa de desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado 
quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. 
Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testa-
dos individualmente são agrupados ao menor grupo de ativos que gera entrada de 
caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa 
de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa ou UGC”). Uma 
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil de um 
ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são 
reconhecidas no resultado. l. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função 
de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou constituída 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos 
que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo 
e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registra-
dos no resultado. (i) Provisão para participação nos resultados: Reconhecida 
no balanço pelo montante calculado da exigibilidade quando a Companhia apre-
sentar lucro líquido ou quando certas metas pré-definidas forem atingidas. (ii) Pro-
visão para recuperação ambiental e desmobilização: Obrigação constituída a 
partir de laudo técnico preparado por empresa especializada considerando o valor 
presente dos custos a serem incorridos para desmobilização/ descomissionamen-
to da mina. A contrapartida dessa obrigação é um ativo imobilizado que vem sendo 
amortizado de acordo com a exaustão das reservas minerais existentes. Ver nota 
explicativa n° 15. (iii) Provisão para perdas com processos judiciais: Atualiza-
da até a data do balanço pelo montante estimado de perda provável, observada a 
natureza de cada processo e apoiada na opinião dos consultores jurídicos da 
Companhia. Os fundamentos e a natureza das provisões para perdas com proces-
sos judiciais estão descritos na nota explicativa nº 16. m. Arrendamentos: A 
Companhia não mantém arrendamentos que transfiram para esta substancialmen-
te todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens arrendados (arrendamen-
to financeiro). Normalmente os contratos de arrendamento existentes possuem 
característica de arrendamento operacional. Os pagamentos efetuados sob arren-
damentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamento recebidos, quando e se 
houver, são reconhecidos como uma parte integrante das despesas totais de ar-
rendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento. n. Novas normas e inter-
pretações ainda não adotadas: Uma série de novas normas ou alterações de 
normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janei-
ro de 2017. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma 
antecipada. (i) Iniciativa de Divulgação (Alterações ao CPC 26 / IAS 7): As alte-
rações requerem divulgações adicionais que permitam aos usuários das demons-
trações financeiras entender e avaliar as mudanças nos passivos decorrentes de 
atividades de financiamento, tanto mudanças decorrentes de fluxos de caixa quan-
to outras mudanças. As alterações são efetivas para períodos anuais com início 
em ou após 1º de janeiro de 2017. A adoção antecipada é permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. Para atender os novos reque-
rimentos de divulgação, a Companhia pretende apresentar uma reconciliação en-
tre os saldos de abertura e fechamento de passivos com mudanças decorrentes 
de atividades de financiamento. A Companhia está avaliando o potencial impacto 
em suas demonstrações financeiras. Até agora, a Companhia não espera qual-
quer impacto significativo. (ii) IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
(Receita de Contratos com Clientes): A IFRS 15 introduz uma estrutura abran-
gente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e como a receita é 
mensurada. A IFRS 15 substitui as atuais normas para o reconhecimento de recei-
tas, incluindo o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Constru-
ção e a CPC 30 Interpretação A (IFRIC 13) Programas de Fidelidade com o Clien-
te. A IFRS 15 entra em vigor para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2018. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações 
financeiras de acordo com as IFRS. A Companhia ainda não concluiu uma avalia-
ção inicial do potencial impacto da adoção da IFRS 15 em suas demonstrações 
financeiras. (iii) IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros): A 
IFRS 9 substitui as orientações existentes na IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. A IFRS 9 inclui novos modelos para a 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração de per-
das esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como também no-
vos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma mantém as orienta-
ções existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de instrumentos fi-
nanceiros da IAS 39. A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início em 
ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida somente para 
demonstrações financeiras de acordo com as IFRSs. O impacto efetivo da adoção 
da IFRS 9 nas demonstrações financeiras da Companhia em 2018 não pode ser 
estimado com confiança, pois dependerá dos instrumentos financeiros que a Com-
panhia detiver e das condições econômicas em 2018, bem como de decisões e 
julgamentos contábeis que a Companhia fará no futuro. A nova norma exigirá que 
a Companhia revise seus processos contábeis e controles internos relacionados à 
classificação e mensuração de instrumentos financeiros e essas alterações ainda 
não estão finalizadas. (iv) IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que represen-
ta o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções 
opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, 
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou ope-
racionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 
15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mer-
cantil. A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro 
de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financei-
ras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15 Re-
ceita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 
16. (v) CPC 34 - Exploração de Avaliação de Recursos Minerais: O referido 
pronunciamento tem como objetivo tratar das informações contábeis pertinentes à 
atividade de exploração e à avaliação de recursos minerais, exigindo particular-
mente melhorias nas práticas contábeis relativas aos gastos com exploração e 
avaliação além de enfatizar a aplicação do CPC 01 - Redução ao valor recuperável 
de ativos para o reconhecimento de qualquer perda inerente à atividade de explo-
ração e avaliação de recursos minerais. Ainda não há uma data definida para a 
edição desse pronunciamento. (vi) Outras alterações: Não se espera que as no-
vas normas ou normas alteradas a seguir tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. • Reconhecimento de Impostos Diferi-
dos Ativos para Perdas Não Realizadas (Alterações ao CPC 32 / IAS 12); • Altera-
ções ao CPC 10 (IFRS 2) Pagamento baseado em ações em relação à classifica-

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa 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 relevan-
tes 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 financeiras. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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 falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • 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 continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a adminis-
tração 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.
Salvador, 30 de junho de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/F-7
Douglas Lobosco Morette
Contador CRC SP-250829/O-0
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