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O NOVO MUNDO
DO CHILE

A declaração de guerra já foi assinada.
Edoardo Pacelli, página 2

Em certa medida, o ‘novo’ é mais conservador. Míriam Aguiar, página 4

Brasil tem na
China 2º maior
exportador
de fármacos

Recuperação incerta e
desigual da economia

A China se tornou em 2020
o segundo maior exportador de
produtos farmacêuticos ao Brasil.
Dados do ComexStat, portal
estatístico de comércio exterior do
Governo Federal, mostram que o
Brasil importou até setembro 3,5
mil toneladas em remédios e insumos farmacêuticos do gigante asiático, um salto de 25,8% na comparação com o mesmo período do
ano passado.
Nesse ranking, a China perde
somente dos Estados Unidos, que
encabeçam a lista com 3,7 mil toneladas.
Ao lado da Índia, a China é tradicionalmente um grande fornecedor global de princípios ativos
de remédios.
A estimativa da indústria é que
70% dos insumos essenciais ao
funcionamento de remédios fabricados no Brasil venham dos
chineses.
Os medicamentos são compostos de uma parte de princípio ativo, que é o que vai atuar contra a
doença, e o restante de excipientes, que são produtos que dão suporte à atuação dos primeiros no
organismo.
Nas décadas de 60 e 70, o Brasil
produzia metade dos insumos consumidos, mas a redução de preços
no mundo todo fez a indústria nacional perder competitividade.

Setor de serviços está 6% abaixo de antes da pandemia

O

setor de serviços pessoais ainda está 32,3%
distante do nível anterior à pandemia. Outro setor
igualmente intensivo em mão de
obra, o de serviços corporativos,
está 11,3% abaixo de fevereiro de
2020, prejudicando a retomada do
emprego no país.
Na outra ponta, ramos do varejo
mais dependentes do crédito, como
material de construção, já superaram muito o patamar pré-Covid,
com alta de 21,5%. A indústria está
em um quadro intermediário, analisa o Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi).
Em outubro, o setor de serviços
cresceu mais do que a indústria e
o comércio varejista, mas isso porque vinha de quedas fortes e recuperação anêmica. Serviços permaneceram 6,1% abaixo do patamar
de faturamento de fevereiro.
O setor, descontados efeitos
sazonais, viu o faturamento real subir 1,7% frente a setembro,
mas registrou queda de 7,4% ante
outubro do ano passado, a oitava
taxa negativa consecutiva.

Valter Campanato /ABr

“Embora na direção correta,
não houve avanços adicionais. A
recomposição do faturamento do
setor deu novamente sinais de desaceleração, mesmo estando longe dos patamares pré-pandemia.
Cabe lembrar que, entre os meses

Reproducao TV Senado

Câmara pode
votar nesta 2ª
ressarcimento
da Lei Kandir
A Câmara dos Deputados pode
votar nesta segunda-feira o Projeto de Lei (PLP) 133/20, que formaliza acordo entre a União e os
estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas
exportações, prevendo repasses
de R$ 58 bilhões pelo governo federal entre 2020 e 2037. A sessão
está marcada para as 13h55.
De autoria do Senado, o projeto pretende encerrar polêmica
existente desde 1996, quando a
Lei Kandir (Lei Complementar
87/96) exonerou as exportações
de todos os tributos, inclusive estaduais, e remeteu a uma outra lei
complementar como seriam feitas
as compensações aos estados e ao
Distrito Federal. A informação é
da Agência Câmara de Notícias.

Guedes acredita que Maia lidera
uma aliança de centro-esquerda
Em debate online com a Comissão Mista da Covid-19 do
Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acusou o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de atrasar toda a agenda ultraortodoxa do governo. O ministro afirmou que o
deputado lidera uma aliança com
a esquerda.
Guedes falou especificamente
da privatização e do novo pacto
federativo. Contraditório, o ministro listou entre os avanços do go-

verno no ano passado a Reforma
da Previdência, que teve em Rodrigo Maia um dos fiadores.
Tão preocupante quanto as
afirmações do ministro de que a
economia vai melhorar com austeridade e independência do Banco
Central foi a análise feita por ele
da confiança dos investidores. Citou que o dólar está calmo. Quando Guedes assumiu o Ministério,
a cotação da moeda norte-americana estava em R$ 3,86; nesta
sexta-feira, fechou a R$ 5,05.

de julho e setembro, as taxas de
crescimento foram superiores a
2%. A recente perda de ritmo foi
influenciada por resultados mais
restringidos de serviços prestados
às famílias e outros serviços”, avalia o Iedi. Página 4

Congresso
aprova
nova Lei de
Licitações
Em sessão remota nesta quinta-feira, o Plenário do Senado
aprovou o Projeto de Lei (PL)
4.253/2020, que cria um novo
marco legal para substituir a Lei
das Licitações (Lei 8.666/1993), a
Lei do Pregão (Lei 10.520/2002)
e o Regime Diferenciado de Contratações (RDC – Lei 12.462/11).
O texto vai à sanção do presidente
da República.
Entre outras medidas, o substitutivo cria modalidades de contratação, tipifica crimes relacionados
a licitações e disciplina itens do
assunto em relação às três esferas
de governo: União, estados e municípios. Entre as novidades estão
a permissão para seguro-garantia
nas licitações e a criação de um
portal nacional de contratações
públicas. O texto aprovado não
se aplica às empresas públicas e
sociedades de economia mista, informa a Agência Senado.

Inflação pesou
mais para
consumidor
baixa-renda

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou nesta
sexta-feira o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda referente ao mês de novembro. A taxa de
inflação para as famílias de renda
mais baixa (cujo rendimento familiar mensal é menor do que R$
1,65 mmil) foi de 1% no mês. A
análise mostra que a única faixa de
renda que registrou desaceleração
inflacionária foi a das famílias de
renda mais alta (com rendimento domiciliar superior a R$ 16,50
mil), cuja variação de preços caiu
de 0,82% em outubro para 0,63%
em novembro.
Desde março deste ano o comportamento dos preços dos alimentos no domicílio segue pressionando a inflação das classes mais
pobres. Em novembro, o grupo
“alimentos e bebidas” foi responsável, sozinho, por 75% da inflação da classe de renda muito baixa,
reflexo do aumento nos seguintes
itens: arroz (6,3%), batata (29,7%),
frango (5,2%), óleo de soja (9,2%)
e carnes (6,5%). A alta observada
foi no grupo transportes, com os
reajustes dos transportes por aplicativo (7,7%), da gasolina (1,6%) e
do etanol (9,2%) impactaram especialmente as famílias mais ricas.
No acumulado de 2020, a desaceleração nos preços dos serviços
beneficiou as famílias de maior
poder aquisitivo, enquanto a alta
nos alimentos seguiu pressionando o custo de vida dos mais pobres. Sendo assim, nos 11 primeiros meses deste ano, a inflação das
famílias de renda alta (1,7%) foi
bem menor que a registrada pelas
famílias de menor poder aquisitivo (4,6%). Página 3
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O Islã teria um projeto político?
Por Edoardo Pacelli
A história do professor de francês
Samuel Paty, decapitado, não abalou
as consciências ocidentais. Não parecia escandaloso que um professor
foi decapitado após uma aula, julgada, pelo Islã, como uma matéria
blasfema, e o motivo é bem simples:
a cultura europeia já foi comprometida e transfigurada pelo próprio
medo de discordar das imposições
dos maometanos. O fato de a sharia
estar na Europa não perturba mais
ninguém.
Neste contexto, a Turquia não
pode aceitar que a França, coração
da Europa Ocidental, continue a lhe
resistir em todas as frentes: na Líbia,
onde Macron está ao lado de Haftar,
o rebelde líbio; há o cenário de crise
em que Paris apoia a Grécia contra
a Turquia, no Mediterrâneo Oriental; e há o apoio francês à Armênia,
contra os azeris, apoiados por Ancara, no confronto de Nagorno Karabakh.
Mas isso não é tudo. Na base e
no pano de fundo há um jihad, uma
guerra santa, em que o Islã está lutando contra a Europa. Um jihad geopolítica, econômica, dialética e religiosa, e nenhum desses elementos
pode ser desconectado um do outro.
Em suma, Erdoğan quer fechar o
parêntese do século XX e retornar
ao passado glorioso de seu país. Ele
quer a tocha do Islã sunita.
O fato de o presidente turco cha-

mar o homônimo francês de “perturbado mental”, por tentar impedir
a islamização na França, com todos
os limites do caso, não provocou reações unânimes no mundo político,
e não apenas no Velho Continente.
Erdoğan afirma que está defendendo a hostilidade antimuçulmana generalizada, mas o sentimento europeu está longe de ser islamofóbico.
O que o aspirante a sultão turco empreendeu, agora, não se trata
de uma guerra de palavras, nem de
proclamações que de nada servem.
A Europa está ameaçada; a Europa
é convidada a mudar seu vocabulário; a Europa está em guerra. Facas,
bombas, aviões terroristas, catedrais
são engolidas pelas chamas, crucifixos escondidos, a liberdade de expressão foi decapitada, a declaração
de guerra foi assinada, e há um exército à frente do outro.
O Estado turco sempre teve interesse em exercer sua influência na
moral pública. Foi nesta frente que
se estabeleceu, na década de 1970, o
principal campo de batalha simbólico entre leigos e islâmicos. As coisas
estão crescendo hoje. Até porque a
Europa acredita que está lutando o
bom combate com a técnica do ensino fundamental: a maldade. O Charlie Hebdo já decidiu que a próxima
capa será dedicada a Erdoğan com
uma de suas provocações mesquinhas e sem sentido, intensificando a
tensão sobre a questionável liberdade de expressão.

Enquanto isso, a Europa suaviza
os termos porque tem medo do Islã,
depois de mimá-lo em casa. E a sutil solidariedade de alguns políticos é
apenas uma fachada: uma vez que todos os princípios europeus estão indo
água abaixo, o boicote econômico aos
produtos franceses só pode beneficiar
os outros Estados-membros. Esta é
a enésima prova do vazio de se falar
da unidade europeia e, acima de tudo,
torna ainda mais evidente o ventre
mole do Ocidente, incapaz de se defender, estando a um passo da “conversão” ao Islã.
Macron defendeu seu professor.
E isso foi o suficiente para o Islã
escalar sua guerra santa. Macron, no
entanto, nunca fez um ataque real ao
Islã; recentemente, ele até falou de
separatismo – para ele o problema
não é apenas o islamismo. A única
coisa que fez foi defender o direito
de blasfemar – observação que deixa
o tempo que encontra, aliás – e está
pensando em como impedir os ataques, mas ainda não há lei.
E o que está acontecendo, na França, depois de tudo isso? Cerca de 15
dias, após a decapitação do professor,
a promotoria de Paris está investigando 80 casos de apologia pelo assassinato de Samuel Paty, o professor decapitado, e novas ameaças de morte
para aqueles que ofendem Alá.
Edoardo Pacelli é jornalista,
ex-diretor de pesquisa do CNR
(Itália), editor da revista Italiamiga.

Estados podem devolver R$ 200
milhões do ICMS de software
Por Atila Melo
Os estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais poderão ter
que devolver R$ 200 milhões relativos a ICMS de software cobrados
entre 2014 a 2019. O STF, firmou
em 11/11/2020, maioria na ADI
5659 (Dias Toffoli, Alexandre de
Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e
Marco Aurélio) para declarar inconstitucional a cobrança de ICMS sobre
o licenciamento ou a cessão de direito de uso de software, padronizado ou por encomenda. Pacificou-se
na Suprema Corte o entendimento
segundo a qual deve ser pago o ISS
municipal.
A ministra Cármen Lúcia e o ministro Edson Fachin se manifestaram
pela incidência do ICMS sobre os programas de computador, por se tratar
de criação intelectual produzida em
série destinada à atividade mercantil.
Já o ministro Gilmar Mendes divergiu

em parte, ao admitir a incidência do
ISS sobre os softwares desenvolvidos
de forma personalizada e do ICMS
sobre os softwares padronizados, comercializados em escala industrial e
massificada.
O ministro Dias Toffoli sugeriu
em seu voto modular os efeitos desta decisão, de forma prospectiva, ou
seja, com efeitos somente a partir
da ata de julgamento. Porém, neste
ponto, o ministro Marco Aurélio
não concordou. De modo que apenas cinco ministros concordaram e
votaram pela modulação dos efeitos. De acordo com o art. 27, da Lei
9.868 de 1999, são necessários que
oito membros do STF, equivalente a
2/3, votem neste sentido.
Ao se concretizar a não modulação dos efeitos da decisão proferida
na ADI 5659, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que
cobraram ICMS sobre softwares no
período de 2014 a 2019, poderão ser
obrigados a devolver mais de R$ 200
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milhões aos contribuintes, segundo
dados apresentados pela Abrasf –
Associação Brasileira das Secretarias
das Finanças das Capitais.
Pelo cenário atual, a tendência é
que não haja modulação dos efeitos
da decisão que considerou inconstitucional a exigência de ICMS sobre
software, pois restando apenas dois
votos dos ministros Luiz Fux e Kassio Marques, mesmo que ambos votem pela modulação, ainda sim, não
se atingiria o quórum mínimo exigido de 8 votos previsto na lei.
Nesse contexto, não havendo
modulação dos efeitos da decisão
proferida na ADI 5659, todas as
empresas que pagaram ICMS sobre
softwares poderão pleitear, por via
administrativa ou judicial, a devolução do valor pago, devidamente
atualizado, respeitando-se o prazo
prescricional de 5 anos.
Atila Melo é tributarista do Manna,
Melo & Brito Advogados.
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O Pix não é a morte
das maquininhas
Por Patrick Burnett
Desde que o Banco Central
anunciou o novo meio de pagamento instantâneo, muito
se fala das funcionalidades e
vantagens que o Pix vai trazer.
Antes mesmo do início de seu
funcionamento, muitas especulações começaram a surgir.
Há discussões que vão desde
como esta nova forma de realizar transferências, pagamentos de contas, boletos e compras poderá afetar o mercado
com sua adesão, até debates
sobre o possível fim da utilização de maquininhas. Muitas mudanças acontecerão de
fato, mas as maquininhas não
devem desaparecer.
Pode parecer estranha essa
afirmação. Pensar que, com
um novo jeito de pagar e receber dinheiro, não haverá
mais a necessidade de utilizar
maquininhas. Então, com a
adesão do Pix, como elas poderão sobreviver a esse novo
meio de pagamento? Os motivos são diversos e precisamos
pensar em fatores culturais e
econômicos, além do simples
fato de as maquininhas não
servirem apenas para receber
pagamento em cartão.
Hoje, 80% da economia
do país é formada por pequenas e médias empresas, e
a grande maioria é aderente
à maquininha por desconhecimento tecnológico e desconfiança. Outro ponto importante: muitos brasileiros
ainda são reféns do crediário
e de compras parceladas, e
o Pix ainda não traz a possibilidade de pagamentos em
crédito parcelado.
O Brasil possui cerca de 46
milhões de desbancarizados e
um número incalculável de pessoas que possuem contas apenas
para receber salário ou algum benefício, que são os chamados semidesbancarizados. Isso porque
há também uma grande questão
em relação ao acesso/medo da
tecnologia para elas.
Agora, para entendermos
um pouco mais sobre as diversas funcionalidades de uma
maquininha, precisamos voltar em 2009, quando o Banco
Central liberou a competição
entre as bandeiras e aumentou o acesso das adquirentes
aos cartões. Neste ano, Cielo
e Rede começaram uma grande disputa para atrair mais
clientes. Os anos passaram, a
tecnologia avançou, e fintechs

com soluções de pagamento
começaram a nascer, e junto
com elas surgiu a “guerra das
maquininhas”, uma busca por
menores taxas e diferentes
funcionalidades.
A busca acirrada por um diferencial tornou a maquininha
muito mais que uma forma de
receber pagamento, mas também fonte de outros produtos
e serviços. Por ela é possível realizar recargas de celular, parcelar tributos como o
IPVA, IPTU e ITBI, emitir
nota fiscal, entre outras tantas funcionalidades. Um estabelecimento que possui uma
maquininha consegue controlar tudo e simplificar tarefas
complexas, por exemplo.
Um estacionamento de
carros consegue substituir
facilmente um computador.
Não há necessidade de anotar placas e horários, a própria
maquininha, além de receber
o pagamento, consegue ler
o modelo e a placa, gravar o
horário de entrada e gerar o
comprovante ao motorista.
Na hora da cobrança, ela mesma calcula o tempo e o valor
a ser pago, emitindo o cupom
fiscal.
Outro exemplo são os restaurantes, quando o garçom
chega para nos atender, todo
procedimento pode ser feito
pela maquininha, desde anotar
o nosso pedido, que chega direto até a cozinha ou bar do estabelecimento, cobrar pelo consumo já “splitando” a taxa de
serviço, emitir o cupom fiscal,
integrado com o Sefaz, e ainda
estar integrado também com
o sistema de administração do
estabelecimento, controlando o
estoque e abastecendo em tempo real toda informação.
Por enquanto, o Pix não
trará o fim da maquininha, até
mesmo porque a própria maquininha pode receber o pagamento através do Pix, substituindo a transação de débito,
onde é gerado um QR Code, e
o cliente pode optar por pagar
lendo este QR através do seu
smartphone.
Haverá um estímulo cada
vez maior pela competição entre os players desse mercado.
A quantidade de serviços que é
possível alocar é muito grande,
indo muito além. Receber pagamento é apenas uma de suas
tantas funcionalidades.
Patrick Burnett é
CEO do InoveBanco.
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Carga tributária aproximada de 14%
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Covid: 20,7 milhões não têm dinheiro
para comprar comida no Brasil
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Professora
@gmail.com

Reforma tributária: corte
na carne… dos outros

N

o seminário “Cenários econômicos Brasil 2021 e
2022”, da FGV, Salim Mattar, cofundador da Localiza e ex-secretário de Desestatização do Ministério da
Economia, falou sobre a reforma tributária e defendeu a
redução no controle do Estado sobre a economia.
Poderia começar, como gostam de dizer os ortodoxos,
cortando na própria carne. Os 209 mil veículos de locadoras no Estado de São Paulo representam 55% da previsão
da perda de receita com IPVA. Uma benesse de mais de
R$ 1 bilhão e 800 milhões. A reforma tributária deveria
englobar cortes em benefícios fiscais.
A Localiza, que tem a maior parte dos 325 mil veículos
de sua frota emplacada em Minas Gerais, lucrou R$ 847
milhões no ano passado. O IPVA para locadoras em Minas é de 0,5%, um quarto do que paga um reles mortal.
Não é o único benefício que locadoras usufruem.
Compram carros com redução de ICMS, alugam a motoristas de Uber e vendem 1 ano depois por praticamente
o mesmo preço que pagaram pelo novo com isenção de
impostos. A prática rende bilionária disputa nos tribunais
entre as locadoras e o governo paulista.

Salim
Ainda no seminário, Salim Mattar – que passou pela
Secretaria de Desestatização sem conseguir privatizar uma
estatal – falou que o Brasil tem “30 milhões de pessoas
trabalhando, mais de 13 milhões desempregados e nenhum servidor público desempregado, um número de 12
milhões de servidores públicos”.
Para entender melhor: o empresário quer aumentar o
número de desempregados demitindo funcionários públicos?

Você sabe o que é caviar?
A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos,
realiza na próxima quinta-feira, 19h, o TamoJunto Live Fest,
evento para os mais de 43 mil corretores de seguros parceiros
da empresa. Entre as 3 atrações musicais, destaque para Zeca
Pagodinho. Durante a celebração, que marca o fim de 2020,
será anunciado o novo programa de relacionamento.
“É um dia de comemorações para a Qualicorp e para
aqueles que fazem a Qualicorp. Nosso jeito de pensar e
trabalhar dentro da companhia coloca sempre esse profissional em evidência, pois o corretor de seguros é essencial
para que a população tenha acesso à medicina privada de
qualidade”, comenta Bruno Blatt, CEO da Qualicorp.
A festa será transmitida por uma plataforma exclusiva
por meio de inscrição gratuita em bit.ly/3qAVb1F

Última chamada
Consultor, seja independente/autônomo, associado
ou que trabalha em uma consultoria, pode participar
do levantamento Perfil dos Consultores Brasileiros até
terça-feira (15). A edição de 2020 da pesquisa revelará a
realidade do trabalho dos consultores, além de estabelecer
comparativos com as pesquisas anteriores desde a edição
de 2014 e registrar as oscilações e tendências do mercado.
Para participar: forms.gle/otWE5jLdMS96iv7DA

Renda das famílias com crianças e adolescentes caiu.

A

situação de crianças e adolescentes
entre as famílias
mais pobres se agravou
com a Covid-19. Cerca de
20,7 milhões de brasileiros
deixaram de comer porque
não havia dinheiro para
comprar mais comida desde o início da pandemia.
Essa é uma das conclusões
da segunda rodada da pesquisa Impactos Primários
e Secundários da Covid-19
em Crianças e Adolescentes, lançada nesta sexta-feira
pelo Unicef.
Segundo o órgão, as famílias que moram com pessoas
menores de 18 anos sofrem
mais os impactos econômicos e sociais da crise sanitária. Isso impacta, especialmente, os mais vulneráveis.
Para exemplificar, a pesquisa

mostra que de acordo com
as pessoas que moram com
crianças e adolescentes que
estudam em escola pública,
mais da metade dos entrevistados não recebeu alimentação da escola durante
o período de fechamento
por causa da Covid-19.
De acordo com a pesquisa, a renda das famílias
com crianças e adolescentes caiu; aumentou o número de famílias que não
conseguiram se alimentar
adequadamente porque a
comida acabou e não havia dinheiro para comprar
mais; menos estudantes tiveram acesso a atividades
escolares; e há um receio
das famílias de deixar que
os filhos e filhas retornem
à escola de forma presencial. “A pandemia tem atin-

gido crianças e adolescentes desproporcionalmente,
sobretudo, aqueles que
vivem nas famílias mais
pobres. A queda da renda
familiar, a insegurança alimentar e, praticamente, um
ano de afastamento das salas de aulas terão impactos
duradouros na vida de meninas e meninos”, diz Florence Bauer, representante
do Unicef no Brasil.

“É fundamental a criação
e o fortalecimento de políticas públicas que apoiem
as famílias mais vulneráveis
para superar os impactos da
pandemia. Se nada for feito, o Brasil corre o risco de
um aumento ainda mais forte das desigualdades que já
existiam antes da pandemia,
afetando particularmente
crianças, adolescentes e suas
famílias”, alerta Florence.

Alerj: ‘Os Sem água’ podem ser indenizados pela Cedae
A indenização pela Cedae
a todas as pessoas afetadas
pela falha no abastecimento, tanto com o desconto
no pagamento, quanto pelos danos de ordem moral
decorrentes do desabastecimento, é uma das propostas
apresentadas pela deputada
Renata Souza (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj,
durante a audiência pública
que debateu o tema nessa
manhã de sexta-feira.
A deputada defendeu,
ainda, criação de um Plano
Estadual de Contingência
no qual o consumo domés-

tico seja priorizado. “Se temos que falar em redução
de consumo, em racionamento, que ele seja direcionado, prioritariamente, a
quem consome mais água.
De modo que o consumo
doméstico, a população, seja a última a ser afetada pela
falta d’água. Não se pode
naturalizar que a produção
industrial tenha prioridade
sobre a vida das pessoas.”,
afirmou.
A audiência de hoje foi
batizada como “O Direito
Humanos à água”, contou
com a presença de moradores de favelas, organi-

AL surfa na nova
onda progressista
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse
nesta sexta-feira que a América Latina vive uma nova onda
progressista, principalmente após a vitória eleitoral do chavismo na Assembleia Nacional venezuelana e a eleições de
Luis Arce para a presidência da Bolívia.
Em entrevista ao Opera Mundi, a vice-presidente destacou a onda de protestos em países como Chile, Colômbia
e Peru, afirmando que a região latino-americana “respira
novos ares”.” O que ocorreu na Bolívia, no Chile, os movimentos sociais indo às ruas na Colômbia, no Peru. Há
um nova onda. Estamos em um período de recomposição
progressista e nacionalista”, disse. Para ela, a Venezuela “foi um bastião de resistência enfrentando as priores
horas do governo de Donald Trump contra a América
Latina”.

Ameaça se espalhar
surto de gripe aviária
Após a confirmação da infecção de gripe aviária na prefeitura de Okayama (sudeste do Japão), o Ministério da

Rápidas
O rei do baião Luiz Gonzaga (1912–1989) celebraria
108 anos neste ano. Para celebrar a data, a Fundação
Joaquim Nabuco (Fundaj) realizará o Luar do Gonzagão.
O evento será transmitido no canal da instituição no
YouTube, neste domingo, 19h

Fernando Frazão/ABr

New Space Tecnologia da Informação Ltda. - CNPJ/MF: 09.676.589/0001-17 - NIRE 35.222.434.481 - Ata de Reunião de Sócios Realizada 01/12/2020 - 1. Local,
Data e Hora: Na sede social da Sociedade, em Cotia/SP, na Estrada dos Estudantes, 600 (parte), Moinho Velho, CEP 0607-050, no dia 01/01/2020, às 09h. 2. Mesa: Sr.
Emílio Navas Cominato - Presidente, Marcelo Hortencio da Cruz - Secretário. 3. Convocação e Presença: Dispensada a convocação. 4. Ordem do Dia: Discutir e aprovar
a redução do Capital Social da Sociedade. 5. Deliberações: Colocada em discussão a matéria da Ordem do Dia, os sócios, por decisão unânime: (i) consideraram
que o Capital Social da Sociedade é excessivo em relação às suas atuais necessidades sociais e, em consequência, com fulcro no inciso II, do artigo 1082 do Código
Civil, deliberaram promover uma redução no valor de R$ 303.450,00, correspondendo a 21%, restituindo-se parte do valor das quotas aos Sócios; (ii) aprovaram, em
consequência, reduzir na mesma proporção (21%) o valor nominal das quotas sociais, dos atuais R$ 1,00, para R$ 0,79, conforme determina o artigo 1084 do Código
Civil, de sorte que o Capital Social da Sociedade, após a realização de todos os trâmites legais, passará a ser de R$ 1.141.550,00; (iii) determinaram que a Diretoria
da Sociedade providencie a publicação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de grande circulação, do extrato desta Ata, com vistas a abrir o prazo
legal de 90 dias para que eventual credor quirografário possa manifestar oposição à redução ora deliberada, conforme dispõe os §§ 1º e 2º, do artigo 1084, do Código
Civil; (iv) determinaram que, uma vez decorrido o prazo a que alude o inciso anterior, a Diretoria da Sociedade providencie a elaboração da pertinente alteração do
Contrato Social, para apresentação ao Registro Público de Empresas Mercantis (Junta comercial do Estado de São Paulo). 6. Encerramento: Formalidades legais. Cotia,
01/12/2020. Emílio Navas Cominato - Presidente, Marcelo Hortencio da Cruz - Secretário. Sócios representando a totalidade do Capital Social. Ecx Empreendimentos
e Participações Ltda. p. Emílio Navas Cominato, New Space Processamento e Sistemas Ltda. p. Emilio Navas Cominato, p. Marcelo Hortencio da Cruz.

zações da sociedade civil e
representantes das instituições estatais. Foi a segunda
realizada este ano com o
objetivo de cobrar esclarecimentos e providências do
governo do estado e da Cedae. Desde novembro cerca
de um milhão de moradores
de 30 bairros da capital e
três municípios da Baixada
Fluminense (Nilópolis, São
João de Meriti e Mesquita)
enfrentam o racionamento
de água.
Entre as medidas encaminhadas pela audiência
estão ainda a que prevê
a aprovação, pela Alerj,

do projeto de Lei Nº
2225/2020, que proíbe a
privatização ou desestatização da Cedae durante
a vigência da situação de
emergência decorrente da
pandemia de Covid-19; a
inclusão de representações
do Poder Legislativo no
gabinete de crise formado
para tratar da falta d’água
no Estado do Rio de Janeiro e a aprovação, pela
Alerj, do projeto de Lei
Nº 2445/2020, que dispõe
sobre a revogação da Lei
2470/95 que “Institui O
Programa Estadual de Desestatização.

Agricultura, Florestas e Pesca criou um grupo de resposta,
e o ministro, Kōtarō Nogami, instou todas as prefeituras a
se prepararem para a resposta inicial.
O ministro disse nesta sexta-feira: “Tenho um forte sentimento de crise sobre um surto nacional no futuro.” A
gripe aviária foi transmitida em vários locais desde o mês
passado, e durante esta semana foi confirmada em granjas
na prefeitura de Okayama, e até agora foi confirmada em
22 granjas em nove prefeituras.
Nogami afirmou que “nesta temporada, surtos estão
ocorrendo um após o outro em todo o mundo, e vírus foram detectados em pássaros mortos de pássaros selvagens
em várias partes do país.”
Nesse sentido e como primeiras medidas de contenção,
ele expressou sua intenção de cooperar com a resposta inicial, como abate e desinfecção, para evitar a propagação na
prefeitura de Okayama.
Em seguida, anunciou que seria fiscalizada a gestão de
higiene das granjas, todas as principais estradas e açudes
da zona seriam desinfectados e disse que “vamos garantir
o pessoal, o abastecimento e o sacrifício necessários para
evitar futuro brotos “.
Segundo a prefeitura de Okayama, na quinta-feira, várias
aves mortas foram encontradas em uma fazenda na cidade
de Misaku e, como resultado de testes genéticos, foi detectado o vírus da gripe aviária “tipo H5”.
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Volume de serviços
cai 7,4% em outubro
No acumulado caiu 8,7% frente ao mesmo período de 2019

O novo mundo do Chile e
reflexões sobre inovações

F

ui convidada a conhecer o projeto Novo Chile WineWeek 2019, que aconteceu no eixo Rio-São Paulo,
voltado à apresentação de um grupo de produtores
independentes. Fiquei muito curiosa a respeito, mas,
infelizmente, não pude comparecer ao evento nas datas.
Em 2020, o evento ganhou sua versão digital: Novo
Chile On-Wine, com uma programação de palestras,
degustações, entrevistas e cursos online. Recebi dois
vinhos para participar de uma live com dois produtores
do projeto.
O projeto Novo Chile foi idealizado por um produtor
e importador brasileiro, David Giacomini, proprietário
da vinícola chilena La Recova (integrante do projeto),
visando apresentar vinhos fora do circuito tradicional
das grandes marcas no Brasil. A expressão “inovação”
vem sendo usada no século XXI para todos os setores,
tornando-se praticamente um jargão da linguagem
mercadológica. Inovar significa “trazer novidade” ou
“renovar”. A necessidade de giro num mercado altamente
competitivo requer uma simulação constante de inovações
para despertar a curiosidade do consumidor e dar suporte
à rotatividade comercial. E nem o vinho (produto
com uma aura mais tradicional) escapa disso. Resta
efetivamente reconhecer o que traz mudanças substanciais
ou é simplesmente um artifício de linguagem.
O Novo Chile talvez se oponha em alguns aspectos ao
que significou “Novo” para a grande renovação chilena
a partir dos anos 1980, quando vários procedimentos
enológicos “inovadores” foram incorporados às
produções mais rústicas e rotineiras, visando elevar o
padrão de qualidade dos vinhos, a exemplo de outros
países do chamado Novo Mundo do Vinho. Apesar de ter
contribuído definitivamente para um salto qualitativo, esse
movimento gerou muitas críticas por padronizar práticas
produtivas que tornariam vinhos de regiões distintas
com o mesmo perfil gustativo. De certo modo, esses
vinhos ficaram rotulados como “vinhos tecnológicos” –
tecnologia aí sugerindo uma aproximação com o perfil
industrial de produção, que passa pelo uso indiscriminado
de recursos invasivos a fim de controlar o padrão sensorial
do vinho.
No caso do Novo Chile, o novo se opõe a esse
caráter padronizador novo-mundista e reflete outra
tendência mundial em curso: o resgate da viticultura
mais tradicional, de cunho familiar, artesanal, que busca
valorizar as origens e particularidades regionais. Em
certa medida, o “novo” é mais conservador, se opondo
à padronização decorrente dos processos tecnológicos
inovadores que se globalizaram nas últimas décadas
do século XX. Veja, por exemplo, o Projeto Villalobos
Viñedo Silvestre, que explora a região costeira do Vale
de Colchagua (Lolol). Eles descobriram e protegeram
videiras antigas, que foram plantadas em simbiose com
a vegetação local, sem muito planejamento, conduzidas
em parreirais. Ora, o que aconteceu com muitas áreas
renovadas na década de 1990 foi justamente o contrário,
com a troca radical das conduções em parreiras para
espaldeiras – “tecnicamente” mais apropriadas ao padrão
enológico moderno.
Os vinhos da live de que participei foram um Pinot
Noir da Viña Trapi del Bueno, localizada no Valle de
Osorno, uma das zonas mais austrais do Chile (Patagônia
chilena), na região fria e montanhosa de Los Rios, no sopé
da inclinada face continental da Cordilheira da Costa. Ali,
o solo vulcânico profundo tem alto teor de argilas e ferro,
o que irá conceder aos vinhos boa mineralidade. Trata-se
realmente de um empreendimento ousado, pela ocupação
de território pouco explorado, com condições climáticas
extremas e ainda pelo resgate de práticas como pisa a
pé, uso de leveduras selvagens e engarrafamento sem
filtração.
O outro vinho foi o Laura Hartwig Edição de Família
da Laura Hartwig Wines – um vinho de peso, corte
bordalês, com rótulo que remete à tradição familiar. A
produção é cuidadosa, com uso de barrica de primeiro e
segundo uso, visando manter a elegância do vinho. Outro
produto de destaque da casa é o Selección del Viticultor
Petit Verdot 2015, feito de uma cepa habitualmente
de corte, que vem ganhando espaço nas inovações da
América do Sul. Perguntei a eles por que se classificavam
como o Novo Chile. E a justificativa está na forma
sustentável e respeitosa de tratar o produto, de baixo
rendimento e visando qualidade. O “novo”, neste caso, é
a oposição ao perfil das grandes marcas, que dominam o
mercado de vinhos chilenos no Brasil.
Conheçam o projeto pelo site: novochile.com.br
Para infs sobre cursos de Míriam Aguiar (Cafa Bordeaux e
Wine Masters Class onlines e presenciais): maguiarvinhos@gmail.
com – miriamaguiar.com.br/blog. Siga minhas avaliações de vinhos
pelo Instagram: @miriamaguiar.vinhos e a série de Podcast Vinhos
etc no Spotify e Itunes.

E

m outubro de 2020,
o volume de serviços no Brasil, na
série sem ajuste sazonal,
frente a outubro de 2019,
recuou 7,4%, sua oitava taxa negativa seguida nessa
comparação. O acumulado
no ano caiu 8,7% frente ao
mesmo período de 2019. A
taxa dos últimos 12 meses
recuou 6,8% em outubro de
2020, mantendo a trajetória
descendente iniciada em janeiro de 2020 e chegando
ao resultado negativo mais
intenso da série deste indicador, iniciada em dezembro de 2012.
Na série com ajuste sazonal, o volume de serviços avançou 1,7% frente a
setembro. Foi a quinta taxa
positiva seguida, acumulando alta de 15,8% no perío-

do. Esse resultado sucedeu
uma sequência de quatro
taxas negativas, entre fevereiro e maio, com perda
acumulada de 19,8%. Os
dados são Pesquisa Mensal de Serviços que foi divulgada, nesta sexta-feira,
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas
(IBGE).
A alta de 1,7% do volume de serviços, de setembro
para outubro de 2020, foi
acompanhada por quatro
das cinco atividades investigadas, com destaque para
serviços de informação e
comunicação que, ao avançarem 2,6% neste mês, acumularam um ganho de 10%
no período junho-outubro,
após terem recuado 8,8%
entre janeiro e maio de 2020.
Os demais avanços vieram

Marcelo Camargo/ABr

dos transportes, serviços
auxiliares aos transportes e
correio (1,5%), dos serviços
prestados às famílias (4,6%)
e dos serviços profissionais,
administrativos e complementares (0,8%)”.
Segundo o estudo, regionalmente, 16 das 27 unidades da federação tiveram
expansão no volume de serviços em outubro, frente a
setembro, acompanhando
o avanço (1,7%) observa-

do nacionalmente. Entre os
locais que apontaram resultados positivos nesse mês,
São Paulo (1,3%) exerceu
o impacto positivo mais
importante. Outras contribuições positivas relevantes
vieram do Rio de Janeiro
(2,5%), da Bahia (10,8%) e
do Distrito Federal (3,2%).
Em contrapartida, Mato
Grosso (-8,0%) registrou a
principal retração em termos regionais.

Aumento do óleo, arroz e leite desacelera
O Índice de Preços dos
Supermercados (IPS), calculado pela Apas/Fipe e
divulgado
mensalmente
pela Associação Paulista
de Supermercados (Apas),
aponta inflação de 1,58%
no setor em novembro. O
número é 0,71 pontos percentuais (p.p) menor que
outubro.
Pelo segundo mês consecutivo, itens da cesta básica que são subprodutos
da soja tiveram aumentos
menores ou até quedas,
apesar da alta demanda do

exterior pelo produto. O
preço do óleo, por exemplo, que chegou a registrar
30,6% em setembro, caiu
para 16,4% em outubro e
9,6% em novembro. Outro item, o arroz, caiu de
16,9% para 10,48% e, agora, 5,7%. O leite, que chegou a registrar inflação de
7,2% em setembro, teve
deflação de 4,2% em novembro.
“O início dessa queda se
deve ao fato de os consumidores estarem mais cautelosos e o Governo Federal

ter zerado a taxa de importação do arroz. A redução
dos preços, de uma forma
geral, será mais perceptível
quando começar a safra do
início de 2021”, aponta o
presidente da Apas, Ronaldo dos Santos.
A variação do preço dos
alimentos e bebidas é decorrente de uma série de
variáveis, entre elas a alta
do dólar, o auxílio emergencial, a exportação de
milho e soja, e a peste africana que atingiu os suínos
na China.

Um dos principais itens
que puxou a inflação geral
em novembro para cima são
as proteínas. A explicação é
que o aumento se deve ao
crescimento dos custos de
produção devido à elevação
da ração dos animais, ao aumento da demanda por suíno e à demanda internacional de importação. No geral,
os cortes bovinos subiram
3,8% e as aves 2%, frente
5,3% e 9,1% registrados em
outubro, respectivamente.
Os suínos praticamente se
mantiveram em 8%.

Preço de medicamentos para hospitais cai 0,65%
O preço dos medicamentos no Brasil recuou 0,65%
em novembro, revela o novo Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais
(IPM-H), indicador criado
pela Fipe em parceria com
a Bionexo - health tech líder
em soluções digitais para
gestão em saúde. O resultado representa a quarta que-

da consecutiva do índice
após os meses de outubro
(-0,11%), agosto (-1,82%) e
setembro (-2,48%).
A variação de novembro
foi resultado da compensação entre a alta registrada
em grupos como sangue
e órgãos hematopoiéticos
(+5,71%), aparelho geniturinário e hormônios sexuais

(+2,37%) e aparelho respiratório (+1,41%) com a
queda de outros grupos, como aparelho cardiovascular
(-5,69%), aparelho digestivo e metabolismo (-3,21%),
sistema nervoso (-3,14%) e
preparados hormonais sistêmicos (-2,90%).
Comparativamente, o resultado do IPM-H em no-

vembro ficou abaixo da inflação oficial do país medida
pelo IPCA/IBGE (+0,89%)
e do comportamento dos
preços medido pelo IGP-M/FGV (+3,28%). Além
disso, o recuo mensal do índice foi menor do que a queda observada na taxa média
de câmbio em novembro de
2020 (-3,70%).

São Paulo amplia horário de funcionamento do comércio
Mesmo com quadros de
funcionários enxutos nas
lojas por causa da pandemia
de coronavírus, a Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado
de São Paulo (FecomercioSP) conseguiu convencer o governo de São Paulo
ampliar o horário de funcionamento do varejo no
estado. O anúncio foi feito
nesta sexta-feira.
A federação havia solicitado ao governador João Doria

a revisão da medida que diminuiu o tempo de abertura
dos estabelecimentos comerciais paulistas, de 12 para dez
horas diárias – anunciada em
novembro, como parte da
mudança para a fase amarela
do Plano São Paulo, do governo estadual. Vale destacar
que o horário de funcionamento permanece limitado
até as 22h e que a capacidade máxima de consumidores
dentro do estabelecimento
segue de 40%.

No entendimento da Federação, a revisão da decisão do governador é positiva não apenas em termos
econômicos, mas à própria
segurança de consumidores
e lojistas do setor para as
compras do fim de ano.
Sobre o primeiro aspecto, dados da FecomercioSP
mostram que o comércio
paulista foi muito prejudicado pelos impactos da pandemia e pelo isolamento social inerente a esse período.

A redução expressiva da demanda que veio como consequência do cenário gerou
a perda de 91.164 empregos
celetistas no comércio paulista entre janeiro e outubro
de 2020. Esse fato causará,
apenas às atividades varejistas restritas, como lojas de
vestuário, eletrodomésticos
e eletrônicos e móveis, além
das concessionárias de veículos, uma perda estimada
de aproximadamente R$
27,4 bilhões no ano.
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Renova Energia pretende vender ativos
Empresa apresentou novo plano de recuperação nesta sexta-feira

7 travas que podem
impedir a inovação
nas empresas
Por Marcelo Nicolau

A

inovação está em qualquer lista que se possa fazer a
respeito de prioridades para a recuperação dos prejuízos causados pela Covid-19. Essa foi uma das principais
constatações, por exemplo, de uma pesquisa divulgada no
início de julho pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Segundo o estudo, entre as mais de 400 empresas
ouvidas, 83% afirmaram que precisarão de mais inovação
para crescer ou mesmo sobreviver no mundo pós-pandemia.
Apesar dessa certeza em relação à necessidade de
encontrar novas formas de fazer as coisas ou criar coisas
que ainda não existem, a própria pesquisa da CNI traz um
alerta preocupante. Mesmo que 68% dos participantes relatem ter alterado de alguma forma seus processos produtivos, apenas 56% consideram ter inovado de fato.
Este cenário leva à conclusão de que, desejo e necessidade não bastam para inovar. As empresas seguem encontrando muitos entraves durante o processo de geração de
novas soluções. Considerando que a primeira ação para
resolver um problema é saber da sua existência, vale detalhar as sete principais travas que impedem novas ideias de
saírem do papel nas empresas. São elas:
– Trava 1 – Falta de tempo e recursos para inovação: Principalmente em períodos difíceis como no pós-pandemia, as empresas tendem a direcionar praticamente
todo o seu foco aos seus produtos ou serviços existentes.
O pensamento fixo em vender no presente acaba direcionando o uso dos recursos à tarefa de fazer o que sempre
foi feito.
– Trava 2 – Falta de habilidades específicas para
inovar: Inovar não se restringe ao ato de ter criatividade
ou ao surgimento de grandes ideias. Por não terem adquirido outras competências para implementar inovações,
muitas organizações se veem sem saber por onde começar, ficando indecisas quanto a que tipo de caminho seguir
ou que tipo de ferramenta buscar.
– Trava 3 – Dificuldade em lidar com o intangível:
Sobre inovação, é comum dizer que as empresas entram
num túnel e não sabem onde vão parar. Não é raro acontecer de uma ideia inicial ser modificada diversas vezes
O processo de inovação não é um caminho linear para o
sucesso. Lidar com o intangível, portanto, é uma competência nova que deve ser desenvolvida com a necessidade
de inovação.
– Trava 4 – Necessidade de resultados de curto prazo: Inovação é uma aposta de longo prazo. Dificilmente a
primeira iniciativa irá dar certo. É necessário insistir e acreditar que algum dia este investimento vai levar ao lançamento de um novo negócio ou fazer a empresa repensar seu
próprio negócio. Não é recomendável criar um projeto e
colocar metas, esperando colher o resultado no curto prazo.
– Trava 5 – Estruturas apartadas: Muitas empresas
estão estruturadas somente de acordo com a dinâmica do
seu negócio principal e isso dificulta mudanças e adaptações para novas dinâmicas de mercado. Por esse motivo,
as startups têm levado vantagem na hora de encontrar
novas alternativas, uma vez que já nascem com formato
de organização flexíveis e preparadas para alterações de
rumo.
– Trava 6 – Foco na otimização do negócio existente: Existe uma crença de que sempre é possível melhorar
processos, acertar detalhes e encontrar maneiras de aumentar o faturamento sem precisar mudar o core business
tradicional. Isso, muitas vezes, consome grande parte da
energia da organização em uma atividade que já alcançou
o limite de sua lucratividade evitando que se pense em
alternativas de maior retorno.
– Trava 7 – Aversão ao risco: É praticamente impossível desenvolver qualquer processo de inovação sem correr
nenhum tipo de risco. Para se anteciparem à concorrência
e fazer as mudanças acontecerem em tempo de se tornarem relevantes, as empresas têm que desenvolver a capacidade de sair da zona de conforto.
Ir além do desejo e da necessidade de inovar como
forma de superar os desafios da pandemia será uma tarefa
que exigirá a remoção dessas sete travas. As empresas
podem acelerar esse processo com a ajuda de parceiros
especializados em inovação, por exemplo. Seja como for,
tirar as ideias do papel nunca foi tão urgente como nesses
tempos do chamado “novo normal”.
Marcelo Nicolau é sócio-diretor da Play Studio.

O

objetivo da Renova
Energia,
empresa de geração que tem a estatal Cemig
como principal acionista, é
de se desfazer de alguns ativos e de tentar resolver sua
dívida bilionária. A companhia protocolou novos planos de recuperação judicial
que preveem leilões de ativos para levantar recursos,
segundo documentos divulgados junto à Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
nesta sexta-feira. A KPMG
é a administradora judicial
da companhia.
Em outubro, a dívida da
empresa ultrapassava R$ 3
bilhões. Isso antes de pedir
proteção contra credores no
mesmo mês. Agora, a empresa propõe quitar créditos
com garantia real em 11 anos,
com 24 meses de carência e
quitação do principal em 18
parcelas semestrais.
A Renova apresentou
prejuízo líquido de R$ 27,3
milhões em agosto, resulta-

do melhor que os dos meses anteriores. Em junho e
julho, as perdas foram de
R$ 61,2 milhões e R$ 65,6
milhões, respectivamente.
No acumulado dos oito primeiros meses do ano, a Renova soma um prejuízo líquido de R$ 154,2 milhões.
Conforme a Reuters, se a
companhia conseguir vender seu parque eólico Alto
Sertão III - Fase A, haverá vencimento antecipado
desses créditos com garantia real, com uso do valor
levantado para liquidação
dos compromissos com os
credores.
Credores quirografários
devem ser pagos em 14
anos, também com carência
de principal por 24 meses e
parcelas semestrais, segundo o plano.
O parque eólico Alto
Sertão III-Fase A, na Bahia,
teve obras paralisadas pela
Renova com cerca de 90%
de avanço físico devido á
falta de recursos. A empre-

sa tem uma dívida bilionária
com o BNDES relacionada
a um empréstimo-ponte para o empreendimento.
Vendas
De acordo com o plano
da Renova, o Alto Sertão
III - Fase A, principal ativo
da companhia, poderá ser
vendido em processo competitivo, por preço mínimo
indicado em laudo de avaliação ainda a ser elaborado.
Já a fatia de 51% da empresa na Brasil PCH tam-

bém deverá ser alvo de
leilão, em até 7 meses da
homologação judicial do
plano ou até 60 dias após o
recebimento de uma oferta
firme e vinculante pelo ativo. O valor mínimo estabelecido é de R$ 1 bilhão, mas
a operação poderá ser fechada abaixo disso se houver aval dos credores.
A participação da Renova
na Enerbrás terá valor mínimo de R$ 211 milhões. E
no parque eólico Alto Sertão III - Fase B, terá valor
mínimo R$ 50 milhões.

Programa BNDES Crédito Rural
aprovou R$ 1,3 bilhão para o agronegócio
Com 2020 chegando ao
fim, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
começou a fazer um balanço do crédito que aprovou
por segmento. O banco de
fomento informou nesta
sexta-feira que o Programa BNDES Crédito Rural
aprovou R$ 1,3 bilhão para o agronegócio em 2020.
Foram concedidos empréstimos a 2,9 mil produtores
por meio de mais de 4 mil
operações.
Criado em março, com
o objetivo de garantir perenidade na oferta de crédito
para investimento a produtores rurais, o progra-

ma conta exclusivamente
com recursos próprios do
BNDES. “Ele é destinado
à aquisição de máquinas e
equipamentos e a projetos
de investimento do setor,
podendo ser acessado em
qualquer época do ano”, esclareceu o banco.
A concessão do financiamento ocorre por via indireta, por meio de agentes
financeiros credenciados.
Entre eles estão bancos
comerciais, bancos de desenvolvimento, agências de
fomento, bancos de montadoras, bancos cooperativos
e cooperativas de crédito.
O prazo de quitação pode
chegar a 15 anos, com uma

CONCESSÃO DE LICENÇA
POMPEU
COMÉRCIO
DE
FERRAGENS
LTDA,
CNPJ:
28.816.625/0001-80,torna público que recebeu da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente da Cidade - SMAC, através do processo no. 14/200.163/2016
a Licença Municipal de Operação- LMO No.002648/2020, com validade
até 19 de Fevereiro de 2025, para armazenamento temporáriode resíduos
classe II na Rua Senador Pompeu, 130 – Centro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°09.2020
OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de Correlatos, para
atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. PROCESSO
ADMINISTRATIVO: 13.1038.2020. RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila
Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o CNPJ da
Empresa. DATA / HORA: 28/12/2020 às 10:00 horas.
Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as
entidades filiadas e as associadas, as entidades de prática desportivas filiadas
a uma federação estadual (clubes e associações) e os atletas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária no dia 16 de dezembro de 2020, às 18:30
horas em por meio eletrônico em ambiente virtual, conforme previsto pela LEI
Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Eleição para os cargos de Diretora para o triênio 2021-2024:
Presidente, Vice Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro, Membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato iniciando em 10/01/
2020 2. Situação de entidades inadimplentes e solicitação Federação de
Montanhismo do Estado de Minas Gerais referente à anuidade de 2020. 3.
Relacionamento CBME e UIAA 4. Balanço de atividades e ações do mandato
2017-2020 5. Assuntos Gerais. Relação de entidades filiadas e
associadas e respectivas quantidade de votos: Federação de Esportes
de Montanha do Estado do Rio de Janeiro – 40 votos; Federação de Montanhismo
do Estado de São Paulo - 16 votos; Federação Paranaense de Montanhismo 20 votos; Federação de Montanhismo do Estado de Santa Catarina - 24 votos;
Federação de Montanhismo do Estado de Minas Gerais- 16 votos; Federação
Gaúcha de Montanhismo - 16 votos; Grupo das Entidades de Prática
Desportivas filiadas à uma Federação Estadual – 12 votos; Grupo das Entidades
Locais de Prática Desportivas associadas diretas – 12 votos; Representantes
dos Atletas – 08 votos. O endereço eletrônico para a Assembleia Geral será
divulgado no dia 15 de dezembro de 2020 no website da CBME e será dada
publicidade por meios eletrônicos. Atenciosamente,
Renata Burlamaqui Bradford
Presidente

taxa de juros final prefixada
ou pós-fixada, de acordo
com o interesse do cliente e
com a finalidade do financiamento. O programa não
impõe restrições quanto ao
porte do beneficiário, não
possui limite de financiamento e pode apoiar até
100% dos itens financiáveis.
Por ter disponibilidade
contínua de recursos e estar
aberto a solicitações durante todo o ano, o BNDES
Crédito Rural complementa
os Programas Agropecuários do Governo Federal
(PAGFs), também operacionalizados pelo banco.
Os PAGFs ficam atrelados ao limite orçamentário

definido pelo Ministério da
Economia e alguns deles já
estão com os protocolos para o ano safra corrente encerrados, ou seja, tiveram novas
contratações suspensas. O
programa do BNDES, portanto, amortece os efeitos
decorrentes do esgotamento
de recursos dos PAGFs, atuando como uma fonte complementar de oferta de crédito para desenvolvimento do
setor agropecuário brasileiro.
Para ter acesso ao BNDES Crédito Rural, basta
procurar um agente financeiro credenciado que informará a documentação
necessária e negociará as
garantias.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Cód CVM 22160
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA
1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. A Polo Capital
Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª emissão da Emissora (“CRI” e
“Emissão”, respectivamente), com fundamento nos itens 11.1, 11.2 e 11.4 do
respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”),
convocam os Titulares dos CRI (“Titulares do CRI”), cujo o representante da
comunhão é o Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliário, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do CRI, a
ser realizada em 1ª convocação no dia 04 de janeiro de 2021, às 10h00, de
forma exclusivamente digital através da plataforma eletrônica Microsoft
Teams sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares do
CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, para deliberar acerca da
seguinte Ordem do Dia: i) Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do
CRI no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta
e três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular
do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, em até 10 dias corridos
contados da data da deliberação, para pagamentos das despesas relacionadas
à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento dos honorários do Agente
Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão extrajudicial realizado,
conforme material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação.
Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos,
em linha com a Instrução CVM Nº 625 de 14 de maio de 2020 (“INCM 625”),
a Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que
enviarem por correio eletrônico para ri-securitizadora@polocapital.
com e contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de
representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima,
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física – cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou,
caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do
CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os Titulares dos
CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica para ri-securitizadora@
polocapital.com e contencioso@pentagonotrustee.com.br, conforme
Modelo de instrução de voto a distância disponibilizado no site www.polosec.
com da Emissora na data da convocação, nos termos do art.6º da INCM
625. Na data da Assembleia os votos recebidos por meio da instrução de
voto a distância serão computados como presença para fins de apuração de
quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e pelos
votos da instrução de voto a distância até o horário de início da Assembleia,
observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Rio de Janeiro,
14 de dezembro de 2020. Polo Capital Securitizadora S.A.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de dezembro de 2020 l Monitor Mercantil

Fusão entre Votorantim Cimentos e McInnes não
deve afetar perfil de crédito individual da VCSA
Avaliação foi feita pela Fitch nesta sexta-feira, um dia depois do anúncio da operação
Os ratings da Votorantim Cimentos S.A (VCSA)
não serão afetados com a
fusão com a McInnis Cement Inc, afirmou nesta
sexta-feira a agência de
classificação de riscos Fitch Rating. “A joint venture será beneficiada por
maior escala e presença
de mercado, o que deve
se traduzir em sinergias
de custos a serem capturadas em 2022 e 2023, e
pelo aumento do fluxo de
caixa em moeda forte para
a VCSA”, acredita a Fitch.
Na quinta-feira, a VCSA anunciou que sua subsidiária integral St. Marys

Cement Inc. (St. Marys)
fechou acordo para combinar seus ativos com a
McInnis Cement Inc. A fusão resultará na criação de
uma joint venture de fabricação, distribuição e venda
de cimento no Canadá e
nos Estados Unidos.
A conclusão da operação
está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação
por autoridades regulatórias no Brasil, no Canadá
e nos Estados Unidos. O
que foi dito até o momento é que as duas empresas
continuarão a operar como
negócios separados até o

fechamento da transação.
Segundo a agência de
classificação, os ratings
da VCSA são equalizados
aos de sua controladora, a
Votorantim S.A. (‘BBB-’/
Perspectiva Negativa), e de
suas principais subsidiárias.
A Fitch acredita que a fusão
proposta será neutra para o
perfil de crédito individual
da VCSA e os ratings do
grupo. Não há expectativa
de que o índice de alavancagem líquida dívida líquida/EBITDA da VCSA se
desvie de forma relevante
das previsões da Fitch, na
faixa de 2,5 a 3,0 vezes para
2021 e 2022.

Ações
A VCSA deterá 83% da
entidade consolidada por
meio de sua subsidiária
Votorantim Cimentos International (VCI). A Caisse
de Depot et Placement du
Quebec (CDPQ) controlará indiretamente os 17%
restantes da joint venture.
Os ativos da McInnis Cement são relativamente novos e incluem a unidade de
produção de Port-DanielGascons e seus terminais
de Quebec, Ontário, New
Brunswick, Nova Escócia
e do nordeste dos Estados
Unidos. A fábrica da McIn-

nis está próxima de sua pedreira, o que lhe beneficia,
assim como sua capacidade
de distribuição marítima
em águas profundas. A capacidade anual de produção
de cimento da McInnis é de
2,2 milhões de toneladas, e
a da joint venture, de aproximadamente 7,5 milhões
de toneladas.
As operações da entidade

combinada se estenderão
pelo leste do Canadá, região
dos Grandes Lagos e costa
nordeste dos Estados Unidos, permitindo que suas
sete unidades de produção
otimizem a distribuição. A
participação da joint venture
nos mercados canadense e
norte-americano deve situála entre os seis maiores produtores da região.

FGV debate como a pandemia atingiu
a economia e o mercado de trabalho

Mercado automobilístico chinês
reporta recuperação nas vendas

A pandemia do coronavírus atingiu em cheio a
economia e provocou impactos distintos na baixa
produtividade
brasileira.
Para analisar os seus efeitos e como o Brasil pode
melhorar a sua eficiência nessa área, o Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas
(FGV IBRE) promoverá o
II Seminário Produtividade
e Reformas. O encontro

O mercado automobilístico da China continuou a se
recuperar em novembro, já
que tanto a produção como
as vendas atingiram uma alta anual, mostraram os dados da Associação Chinesa
de Fabricantes de Veículos
Automotores (CAAM, na
sigla em inglês) divulgados
nesta sexta-feira. Segundo a
CAAM, as vendas de automóveis subiram 12,6% ano
a ano, para 2,77 milhões de
unidades em novembro,

virtual será realizado na segunda-feira, das 10 horas às
11 horas e 30 minutos. As
inscrições são gratuitas e o
evento pode ser acompanhado pelos canais da FGV
no YouTube e LinkedIn.
O debate vai abordar como a pandemia atingiu a economia e o mercado de trabalho, principalmente setores e
categorias de trabalhadores
de produtividade mais baixa, como os informais de

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
AGE POR MEIO DIGITAL
Ref.: Convocação para a AGE do GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL
PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem em
AGO/E da Cia. que realizar-se-á no dia 17/12/2020, quinta-feira, às 16h, POR MEIO
DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Nos termos do Art. 13,
inciso VI do Estatuto da Cia. autorizar a incorporação do Curso Fórum Ltda. 2) Outros
assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 9º. da Lei nº 14.030, de 28/07/2020;
art. 124, § 2-A da Lei 6.404/76 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020,
a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso
dos acionistas sendo informado em até 8 dias de antecedência. Os acionistas que
comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos
da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final
da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador, nos
termos do Art. 126, §1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista,
administrador da Cia. ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído
há menos de 1 ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em
até meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br
em formato PDF.
Rio de Janeiro, 10/12/2020.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ESPECIAL
E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPBANBEN
CNPJ 22.113.410/0001-81 / NIRE 33400053940
O Presidente da Cooperativa COOPBANBEN, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem
das Assembleias Gerais. Especial e Extraordinária, a serem realizadas em
nossa sede no dia 23 de dezembro de 2020, em primeira convocação às
19h00 com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados Associados, em segunda às 20h00 com metade mais 01 (um) do número
total dos Cooperados Associados e em terceira e última às 21h00 convocação com a presença mínima de 50% (cinquenta) por cento dos Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleias Gerais Especial e Extraordinária. ESPECIAL: 1. Gestão;
2. Disciplina; 3. Direitos e Deveres dos Cooperados; 4. Planejamento e Resultado Econômico. EXTRAORDINÁRIA: 1. Justificativa da não publicação
da AGO na data correta; 2. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano
de 2019; 3. Relatório de Gestão; 4. Balanço Patrimonial; 5. Demonstração
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 6. Destinação
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 7. Eleição
dos Membros do Conselho Fiscal; Niterói/RJ, 12 de dezembro de 2020.
BRAULIO MARCOLINO DE ARAUJO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

menor escolaridade ocupados nos segmentos de serviços domésticos e pessoais.
Também serão discutidos os
efeitos da disseminação da
tecnologia, e seu uso mais intensivo imposto pela quarentena, sobre a produtividade.
Estudos recentes do Banco
Mundial associam a uma
melhora da produtividade ao
maior uso de tecnologia no
trabalho, aprimorando a eficácia dos negócios.

AUTOPARK S.A.
CNPJ/MF 03.734.265/0001-01 - NIRE 33.300.264.809
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 03.12.2020
1. Data, Hora e Local: Aos 03.12.2020, às 11:30 hs, na sede da Companhia, situada na Av. Presidente Antonio Carlos, S/N, Rio de Janeiro/RJ. 2.
Presença: Conforme se veriﬁca das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, constata-se a presença de acionista
que representa o quórum necessário à instalação desta Assembleia Geral,
na forma do artigo 125 da Lei 6.404/76. 3. Publicações. O edital de convocação foi publicado, consoante o artigo 124 da Lei 6.404/76, no DOERJ e no
Monitor Mercantil, nas edições dos dias 25, 26 e 27.11.2020. 4. Mesa: Presidente: Emilio Sanches Salgado Junior; Secretário: Murillo Cozza Alves
Cerqueira. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a redução do capital social
da Companhia; e (ii) alteração do Art. 5º do Estatuto Social. 6. Deliberações: A acionista presente deliberou o que segue: 6.1. Foi aprovada a redução do capital social da Companhia, considerado excessivo, no montante
total de R$ 3.400.000,00, passando o capital social de R$ 21.556.797,95
para R$ 18.156.797,95, sem qualquer alteração do número de ações de
emissão da Companhia. Em decorrência da redução do capital social, os
acionistas da Companhia receberão, a título de restituição de capital (i) o
montante de R$ 3.399.274,00 que será pago em moeda corrente nacional à
acionista Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda.; (ii) o montante de R$ 726,00 que será pago em moeda corrente nacional à acionista
Empresa Baiana de Estacionamentos S/C Ltda. O montante total a ser restituído aos acionistas será pago após o transcurso do prazo de oposição de
credores, previsto no Art. 174, §2º da Lei 6.404/76, sem que haja incidência
de correção sobre o valor a ser creditado aos acionistas entre a data de
deliberação desta assembleia e o efetivo crédito aos acionistas. A Companhia observará o prazo de 60 dias previsto no Art. 174, caput, supra mencionado, para que a redução ora deliberada se torne efetiva. 6.2 A Acionista
aprova, ainda, a alteração do o art. 5º, que passará a viger com a seguinte
nova redação: “Artigo 5°. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito é de R$ 18.156.797,95, representado por 2.340.824.695 ações ordinárias
nominativas, todas sem valor nominal.” 6.3 A Diretoria da Companhia ﬁca
autorizada a praticar todos e quaisquer atos e a ﬁrmar todos e quaisquer
documentos necessários à execução desta deliberação. 6.4 Diante das alterações acima, ﬁca autorizada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a redação nova e integral do Anexo I a esta ata. 6.5
Fica autorizada a lavratura da ata única desta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 7.
Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a AGE, lavrada a presente
ata que, após lida foi assinada por: Presidente: Emilio Sanches Salgado
Junior e Secretário: Murillo Cozza Alves Cerqueira; Acionista presente: Hora
Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. (por: Emilio Sanches Salgado Junior e Murillo Cozza Alves Cerqueira). Rio de Janeiro, 03.12.2020.
Mesa: Emilio Sanches Salgado Junior - Presidente, Murillo Cozza Alves Cerqueira - Secretário. Acionista: Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. Emilio Sanches Salgado Junior, Murillo Cozza Alves Cerqueira

o sétimo mês consecutivo
com crescimento de dois
dígitos.
Mensalmente, as vendas
subiram 7,6% no mês passado, enquanto a produção
atingiu 2,85 milhões de unidades, um aumento mensal
de 11,5%. Já nos primeiros
11 meses, as vendas totalizaram 22,5 milhões de unidades, uma queda anual de
2,9%, reduzindo-se ante a
contração de 4,7% nos primeiros 10 meses.

As vendas de veículos de
nova energia no país registraram crescimento robusto em
novembro, com cerca de 200
mil unidades vendidas, um
aumento de 104,9% em relação a um ano atrás, segundo a
CAAM.
A China divulgou um
plano de desenvolvimento
em novembro para sua indústria de veículos de nova
energia de 2021 a 2035, que
visa acelerar o país em uma
potência automotiva.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ / MF n° 02.677.174/0001-19 - NIRE: 3330026078-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de dezembro de
2020, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua General
Gurjão nº 02 - parte, Caju, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a
fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Exame, discussão e
votação dos Relatórios de Administração, das Contas e das Demonstrações
Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. b) Deliberar
sobre a destinação do resultado dos exercícios; c) Eleição dos membros da
Diretoria e respectiva remuneração. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.
Vitoria Ferreira Damião - Diretora Presidente.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 6.404/76, a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 18 de
dezembro de 2020, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 (parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de
Janeiro/RJ, a fim de deliberar, em Assembleia Geral Ordinária, sobre: (i)
PD. 01/2020–Enseada Participações – Demonstrações Financeiras, Relatório
da Administração e Destinação do Resultado do Exercício Social de 2019; e
(ii) PD. 02/2020–Enseada Participações – Fixação da remuneração global
anual dos Administradores para o exercício social de 2020; e em Assembleia Geral Extraordinária, sobre: Orientação de voto dos representantes da
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval
S.A. – Em Recuperação Judicial que irá deliberar sobre (i) PD.03/2020–Enseada – Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Destinação do Resultado do exercício de 2019; (ii) PD.04/2020–Enseada – Fixação
da remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de
2020; e (iii) PD.05/2020-Enseada – Encerramento de filial em São Roque do
Paraguaçu. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020. Maurício Bastos de
Almeida, Diretor Presidente.

Zafer Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº 20.464.753/0001-65
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em R$)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019
2018
Ativo
EM 31/12/2019 E 2018 (EM R$)
Circulante
44.527
16.149
Capital Capital a Lucros/Prej.
Caixa e equivalente de caixa
44.216
15.816
Social Integralizar Acumulados Total
Imposto de Renda a Recuperar
311
333
(90.100)
100
79.001 (10.999)
Total do Ativo
44.527
16.149 Saldos em 31/12/2017
Adiantamento para futuro
Passivo
(20.000)
- (20.000)
Circulante
(359)
(204) aumento de capital
110.000
Impostos a Recolher
(359)
(204) Aumento de Capital - 23/11/2018 (110.000)
15.054 15.054
Valores a Pagar
- Prejuízo líquido do exercício
(200.100)
90.100
94.055 (15.945)
Patrimônio Líquido
(44.168)
(15.945) Saldos em 31/12/2018
Capital Social
(200.100)
(200.100) Aporte para futuro aumento de
(50.000)
(50.000)
Capital a integralizar
40.100
90.100 capital
21.777 21.777
Prejuízos acumulados
115.832
94.055 Prejuízo líquido do exercício
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
(44.527)
(16.149) Saldos em 31/12/2019
(200.100)
40.100
115.832 (44.168)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em R$)
2019
2018
2019
2018
Despesas administrativas
Resultado Financeiro Líquido
576
(198)
Despesas com serviços de contabilidade
(10.836)
(10.254) Prejuízo antes do IR e da CSLL
(21.465)
(14.955)
Despesas com serviços de assessoria
(4.020)
- Contribuição Social
(117)
(37)
Outras Despesas Operacionais
(7.185)
(4.503) Imposto de Renda
(195)
(62)
Prejuízo operacional
(22.041)
(14.757) Prejuízo do exercício
(21.777)
(15.054)
Receitas Financeiras
1.301
411 Quantidade de Ações
110.000
110.000
Despesas Financeiras
(725)
(609) Lucro (Prejuízo) por Ações (em R$)
(197,97)
(136,85)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31/12/2019 E 31/12/2018 (Em R$)
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(21.777) (15.054)
Imposto de Renda a Recuperar
22
(41)
Impostos e contribuições a recolher
155
(54)
Valores a pagar
(56)
Caixa líquido das atividades operacionais
(21.600) (15.205)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento e adiantamento para futuro aumento de capital
50.000
20.000
Caixa líquido das atividades financiamento
50.000
20.000
Geração (utilização) de caixa no exercício
28.400
4.795
Contexto operacional: A Companhia foi constituída em 25/05/2014, com a denominação Zafer Empreendimentos e Participações Ltda. (“Zafer”) e com objeto social de participação em outras Sociedades, no país ou no exterior, tendo sido subscrita 100 quotas representativas do Capital Social ao valor de R$1,00 por quota.
Em 02/03/2015 a Sociedade foi transformada em Sociedade Anônima, sendo as
quotas convertidas em ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 estão disponíveis aos interessados na sede de
companhia.
A DIRETORIA. | Wellington Ribeiro da Cruz - Contador
CPF. 044.304.747/29 - CRC/RJ 116676/0-1
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LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
Balanços patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
Notas 2019 2018
2019
2018
Ativo
Circulante
323
130 48.078 43.704
Caixa e equivalentes de caixa
5
111
61
3.965
289
Contas a receber de clientes
7
- 18.109 22.995
Estoques
8
- 15.409 14.311
Adiantamentos
6
6
Impostos a recuperar
9
206
68
3.015
4.079
Despesas antecipadas
Outros créditos
10.a
1
7.574
2.030
Não circulante
20.229 29.212 175.999 184.279
Aplicações financeiras
6
- 10.822
- 10.822
Impostos a recuperar
9
- 25.821 20.400
Outros créditos
47
2.551
Créditos com partes relacionadas
26.a 1.125 1.125
644
30
Depósitos e bloqueios judiciais
10.b
2.028
6.427
Ativo fiscal diferido
19
- 16.526 19.472
Investimentos
11 19.104 17.265
1
1
Imobilizado
12
- 66.808 59.477
Intangível
13
- 64.124 65.099
Total do ativo
20.552 29.342 224.077 227.983
Passivo
5.190
3 159.305 126.857
Circulante
Empréstimos e financiamentos
14
- 33.473 28.977
Fornecedores
15
- 20.975 18.463
Obrigações tributárias
16.a
3 63.717 54.119
Obrigações sociais e trabalhistas
17
- 23.269 18.677
Provisão para impostos sobre o lucro 16.b
4.821
4.579
Outras obrigações
18.a
7.860
2.042
Provisão contraprestação
contingente
18.b 5.190
5.190
2.200
- 51.610 55.774
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
14
9.485 13.686
Obrigação de compra de
investimento
18.c 2.200
2.200
Fornecedores
15
299
Obrigações tributárias
16.a
2.352
3.074
Outras obrigações
18.a
- 30.929 32.886
Provisão paras demandas judiciais
25
6.644
5.829
Patrimônio líquido
13.162 29.339 13.162 45.352
Capital social
20 102.764 85.358 102.764 85.358
Reserva de lucros
584
584
Prejuízos acumulados
(89.602) (56.603) (89.602) (56.603)
- 16.013
Participação de não controladores
Totais do passivo e do patrimônio líquido 20.552 29.342 224.077 227.983
Notas explicativas às DFs. individuais e consolidadas (Em MR$): 1. Contexto operacional: A Cia., com sede na Av. Ataulfo de Paiva, Leblon/RJ, foi
constituída em 4/06/13 com o objetivo de participar em outras sociedades
como sócia, acionista ou quotista. Em 31/12/19, a Cia. detinha a seguinte participação societária: • Vargem Grande Participações S.A. - “Vargem Grande”
(100%): Cia. de capital fechado, fundada em junho de 2013, tem como objetivo
participar em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. Em
31/12/19, a Vargem Grande detinha as seguintes participações societárias: •
Sorveteria Creme Mel S.A. - “Creme Mel” (100,00%) - Cia. de capital fechado, fundada em 28/09/1987, tem como objetivo explorar o ramo de fabricação
de sorvetes em geral, fabricando todos os produtos relacionados a essa atividade, tais como picolés e sorvetes, e buffet, inclusive com serviços para festas
e outros congêneres. • Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. - “Zecas”
(99,997%) – Sociedade empresária Limitada., fundada em 10/06/1996, tem
como objetivo explorar o ramo de fabricação de sorvetes em geral, fabricando
todos os produtos relacionados a essa atividade, tais como picolés e sorvetes.
• Distribuição de Congelados Brasil Ltda. – “DCB” (100%) – Sociedade
empresária Ltda., fundada em 11/07/13, tem como objetivo comércio atacadista de sorvetes além de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
• CMZ Gestão e Serviços S.A. – “CMZ” (100%) – Cia. de capital fechado,
fundada em 09/10/17, tem como objetivo prestação de serviços de gestão de
ativos financeiros, escritório e apoio administrativo. 2. Base de preparação e
apresentação das DFs.: a. Declaração de conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil: As DFs. individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão das DFs. individuais e consolidadas foi autorizada pela Diretoria em 21/11/20. Após sua emissão, somente os
acionistas têm o poder de alterar as DFs. individuais e consolidadas. Detalhes
sobre as políticas contábeis da Cia. e suas controladas estão apresentadas na
Nota 3. Este é o primeiro conjunto de DFs. individuais e consolidadas anuais
da Cia. no qual o CPC 06 (R2) - Arrendamentos e a ICPC 22 - Incerteza sobre
o tratamento de tributos sobre o lucro foram aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota 3.a. Todas as informações
relevantes próprias das DFs. individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração. b.
Base de adoção do pressuposto da continuidade: As DFs. individuais e
consolidadas foram preparadas com base no pressuposto da continuidade
operacional da Cia. e suas controladas. A crise econômica no Brasil, impactou
o segmento de atuação das controladas da Cia. com destaque para o período
de 2016 a 2019, reduzindo a rentabilidade, geração de caixa das atividades, e
consequentemente, levando a suspenção do pagamento de tributos. Mesmo
depois de diversas medidas a Cia. apresentou em 2019 prejuízo no exercício
de (R$ 45.052) ((R$ 52.402) em 2018) e passivo circulante consolidado excedente ao ativo circulante em (R$ 111.227) ((R$ 83.153) em 2018). Como parte
das medidas adotadas em 2019 e que surtiram efeito positivo em 2020 destacam-se: a) A Largo do Machado Participações S.A., adquiriu 48,12% da Vargem Grande Participações S.A e em seguida realizou aporte de capital de R$
26,4 milhões, reforçando o compromisso com o projeto de reestruturação da
Cia. e suas controladas; b) Redução de mais de 600 profissionais, em 2019 e
início de 2020; c) Simplificação da cadeia produtiva via consolidação de fornecedores e redução de produtos de baixo giro e margens inferiores. d) Migração
de 80% da força de vendas e logística para o modelo de “Broker”. Nessa estrutura as controladas Creme Mel, Zecas e DCB deixam de ter os custos fixos
de operação de vendas, logística e manutenção de freezer e passam a pagar
uma empresa terceira para realizar tais operações. Além do ganho de eficiência, pois o terceiro é mais qualificado para executar as operações, a Creme
Mel, Zecas e DCB também trocam custo fixo por variável, deixando seu caixa
mais equilibrado nos períodos de baixo volume. Essas medidas de 2019 continuam em 2020 e outras foram implementadas que são: a) Redução dos custos de produção e administrativos, principalmente em relação ao fechamento
da fábrica em Goiás em maio de 2020 e transferência da produção da marca
“Creme Mel” para Recife, unificando a produção (Vide Nota 28.c). b) Renegociação de prazos e/ou troca de fornecedores. c) Alongamento do perfil de dívida com as instituições financeiras, totalizando R$ 1,2 milhões que venciam em
2020 e foram prorrogados para 2021). d) Aportes realizados em 2020 no montante de R$ 20,4 milhões e com o compromisso de R$ 5,6 milhões até o final
do exercício, se necessário. e) As controloladas da Cia. possuem débitos tributários e previdênciários devidamente atualizados no montante de R$ 90,7
milhões. Parte substancial desse valor vem se acumulando sem liquidação
desde 2016. Com o advento da Portaria 14.402/20 a Cia. contratou escritório
de advocacia especializado para propor alternativas de pagamento e equalização do fluxo de caixa gerado versus capacidade de pagamento dos tributos de
tal forma que as controladas da Cia. amortizem os saldos em atraso e passem
a pagar os impostos gerados em dia. Em julho de 2020 as controladas Creme
Mel, Zecas e DCB, mostraram-se aptas ao parcelamento previsto na Portaria
PGN 14.402/20, através do envio de informações pelo site da RFB. O montante de débitos que podem ser aderidos correspondem ao montante de R$ 78,7
milhões e estão representados por R$ 51.5 milhões da Creme Mel, R$ 22,9
milhões da Zecas e R$ 4,3 milhões da DCB. Com essa adesão as empresas
(Creme Mel, Zecas e DCB) deverão obter um desconto aproximado de R$
26,2 milhões. O saldo remanescente deduzido do desconto, será pago em até
60 meses para débitos não previdênciários e em até 84 meses para débitos
previdenciários. Adicionalmente, a Creme Mel e Zecas poderão ainda quitar
os débitos, com créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base
do PIS/COFINS que já tiveram decisão transitada em julgado e foram homologados. O saldo restante de R$ 12,0 milhões não avaliados para parcelamento
nessa primeira adesão junto a RFB será objeto de novo estudo para adequação ao fluxo de pagamento das controladas da Cia. Do total de R$ 78,7 milhões, apresentados para validação da RFB, em 30/07/20 a controlada Zecas
aderiu efetivamente ao parcelamento de R$ 22,9 milhões (Vide nota 28d) e as
demais controladas deverão aderir efetivamente ao parcelamento até 29/12/20
que é o prazo final imposto pela portaria 14.402/20. f) A Cia. pretende implementar até o final do exercício de 2020, a incorporação da DCB pela Creme
Mel com o objetivo de gerar maior sinergia em suas operações e aproveitar
créditos tributários. g) Em 29/04/20 as controladas Creme Mel e Zecas obtiveram o perdão (“waiver”) do Banco Itaú para a liquidação antecipada da dívida,
em virtude da quebra de covenants mencionada na Nota 13.d, e o montante
de R$ 16,5 milhões contabilizado no passivo circulante em 31/12/19, foi reclassificado para o passivo não circulante em abril de 2020. h) Até o mês de
outubro de 2020 a Cia. e suas controladas já haviam reduzido o descasamento entre ativo circulante e passivo circulante em cerca de 35%. c. Base de
mensuração: As DFs. individuais e consolidadas foram preparadas com base
no custo histórico, exceto quando de outra forma mencionado. d. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas DFs. individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. e. Uso de estimativas
e julgamentos: Na preparação destas DFs. individuais e consolidadas, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Cia. e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões de estimativas são reconhecidas prospectivamente. (i) Julgamentos: As informações
sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas DFs. estão incluídas
na Nota 3.a.(i) relativas a avaliação se a Cia. tem razoável certeza de exercer
opções de prorrogações dos arrendamentos. (ii) Estimativas: As informações
sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31/12/19 que
possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 7 - Provisão para perdas esperadas com
créditos. • Nota 8 - Provisão para perdas estimadas de estoques. • Nota 12 Vida útil do ativo imobilizado. • Nota 13 - Valor recuperável do ágio adquirido
na combinação de negócio. • Nota 18 – Provisão contraprestação contingente.
• Nota 19 - Valor recuperável do crédito tributário diferido. • Nota 25 - Provisão
para demandas judiciais. Mensuração do valor justo: Ao mensurar o valor
justo de um ativo ou um passivo, a Cia. e suas controladas usam 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 e passivos idênticos. • Nível
2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis
para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 3. Resumo das principais
práticas contábeis: A Cia. e suas controladas aplicaram as práticas contábeis de forma consistente para todos os exercícios apresentados nestas DFs.
individuais e consolidadas, exceto pela adoção do pronunciamento contábil

CNPJ nº 18.319.940/0001-03
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/19 e 2018 (Em milhares de Reais)
Participação de controladores
Reservas de
lucros
Capital Reserva Reserva
Prejuízos
Participação não Total patrimônio
social
legal de lucros acumulados
Total
controladores
líquido
Saldos em 31/12/16
73.843
171
413
(15.000) 59.427
54.286
113.713
Resultado do exercício
(14.367) (14.367)
(13.107)
(27.474)
73.843
171
413
(29.367) 45.060
41.179
86.239
Saldos em 31/12/17
Aumento de capital
11.515
- 11.515
11.515
Resultado do exercício
(27.236) (27.236)
(25.166)
(52.402)
Saldos em 31/12/18
85.358
171
413
(56.603) 29.339
16.013
45.352
Absorção de reserva pelo prejuízo acumulado
(171)
(413)
584
Resultado do exercício
(40.198) (40.198)
(4.854)
(45.052)
Aumento de capital
17.406
- 17.406
17.406
Transações de capital na investida (Nota 20)
4.445 4.445
4.445
Aquisição de participação de minoritários (Nota 11)
(5)
(5)
(11.159)
(11.164)
Ganho na aquisição de participação societária de
minoritários (Nota 11)
2.175 2.175
2.175
Saldos em 31/12/19
102.764
(89.602) 13.162
13.162
Demonstrações de resultados abrangentes em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações de resultados em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
No(40.198) (27.236) (45.052) (52.402)
2019
2018
2019
2018 Resultado do exercício
tas
Receita operacional líquida
22
- 157.338 142.721 Outros resultados abrangentes
(40.198) (27.236) (45.052) (52.402)
Custo da mercadoria vendida
23
- (105.771) (72.448) Resultado abrangente
(40.198) (27.236)
Lucro bruto
- 51.567 70.273 Participação de controladores
Participação de não controladores
(4.854) (25.166)
Outras despesas (receitas) operacionais
Administrativas
21.a
(286) (1.052) (17.685) (16.153)
Demonstrações dos fluxos de caixa individual e consolidada
Provisão p/perdas esperadas
Método indireto em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
com crédito
21.f
- (2.667)
- Fluxos de caixa das atividades
Controladora
Consolidado
Comerciais
21.b
- (30.798) (33.137) operacionais
Nota
2019
2018
2019
2018
Logística
21.c
- (40.446) (46.073) Resultado do exercício
(40.198) (27.236) (45.052) (52.402)
Equivalência patrimonial
(40.230) (27.133)
Ajustes por:
Outras receitas (despesas)
Depreciação e amortização
12 e 13
- 12.947 12.179
21.e
(19)
6.152 (19.854)
operacionais
Equivalência patrimonial
11.b 40.230 27.133
Resultado antes dos efeitos financeiros (40.516) (28.204) (33.877) (44.944)
Perdas estimadas no recebimento
Receitas financeiras
21.d
325
334
7.975 5.452
de clientes
- 2.667 2.187
Despesas financeiras
21.d
- (11.915) (11.225)
Baixa de ativo imobilizado e
Resultado antes do IR e da
intangível
12 e 13
- 8.415 1.160
contribuição social
(40.191) (27.870) (37.817) (50.717)
Provisão p/perda imobilizado e
IR e contribuição social correntes
(7)
- (4.307)
(6)
intangível
12 e 13
- 2.592
IR e contribuição social diferidos
19.f
634 (2.928) (1.679)
Provisão para demandas judiciais
25
815 1.547
(40.198) (27.236) (45.052) (52.402)
Resultado do exercício
Recuperação de impostos
21.e
- (13.628)
(412)
Participação de controladores
(40.198) (27.236)
Atualização depósitos judiciais
(136)
Participação de não controladores
(4.854) (25.166)
Subvenção fiscal
21.e
(634) (3.644) (9.079)
17
- (2.147)
(17)
CPC 06 (R2) – Arrendamentos. a. Mudanças nas principais políticas con- Provisões trabalhistas
tábeis: (i) Adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamen- Ganho decorrente de decisão de
18
- (4.709)
tos: A Cia. e suas controladas adotaram o CPC 06 (R2) em 1º/01/19, que in- arbitragem
19
- 2.928 2.319
troduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço Impostos diferidos
patrimonial de arrendatários. Como arrendatárias, reconheceram ativos de Juros empréstimos e
financiamentos
14
- 5.163 4.599
diretos de uso que representam sua obrigação de efetuar pagamentos de ar21.d
- 3.568 3.026
rendamento, utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito Juros impostos
cumulativo da adoção inicial foi reconhecido como um ajuste do saldo de aber- Juros sobre aquisição de
participação societária
21.d
- 2.118 2.142
tura em 1º/01/19. Portanto, a informação comparativa apresentada para 2018,
21.e
(413)
78
não foi reapresentada, ou seja, é apresentada conforme anteriormente repor- Provisão de perda de estoque
18
- 6.770
tado de acordo com o CPC 06 (R1). Foram identificados todos os contratos Outras provisões (comissões)
21.e
- 12.000
que contém um arrendamento que transfere o direito de controlar o uso de um Provisão para perda com ágio
ativo identificado por um período de tempo em troca de uma contraprestação Variações nos ativos e nos passivos
(6)
- 2.213 6.264
e registrou contabilmente, com exceção de certos arrendamentos de curto (Aumento) redução em recebíveis
(685) (7.793)
prazo e contratos de ativos de baixo valor que se encaixaram na exceção de (Aumento) redução em estoques
aplicação da norma. Na transição, para arrendamentos classificados como (Aumento) redução em impostos
a recuperar
(138)
(8) 9.361
117
arrendamentos operacionais segundo o CPC 06 (R1), os passivos de arrenda- (4.535) (2.592)
mento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescen- (Aumento) redução em depósitos judiciais
1
(1) (3.040)
(776)
tes, descontados pela taxa de empréstimo incremental das controladas em (Aumento) redução em outros créditos
- 2.213 3.381
1º/01/19. Os ativos de direito de uso foram mensurados ao valor equivalente Aumento (redução) em fornecedores
ao passivo de arrendamento. Os arrendamentos das controladas constituem- Aumento (redução) em obrigações
(3)
3 13.773 18.067
-se de imóveis, containers e equipamentos, e os ativos de direitos de uso fo- tributárias
ram apresentados na rubrica do imobilizado, e o passivo de arrendamento em Aumento (redução) em obriga- 2.158 15.312
empréstimos e financiamentos. As controladas adotaram o prazo contratual ções sociais e trabalhistas
adicionado de um prazo de renovação, previsto em contrato, mediante avalia- Aumento (redução) em partes
relacionadas
2.200
ção de intenção da Administração e com base nos históricos de renovações.
(913)
(356)
Os pagamentos dos arrendamentos foram descontados, utilizando a sua taxa Aumento (redução) em outras obrigações
incremental em 1º/01/19. A taxa média de juros adotada foi de aproximada- Pagamento de juros sobre
- (5.395) (4.612)
14
mente 8% a.a., a depender dos prazos e natureza dos contratos. A adoção do empréstimos
CPC 06 (R2) afetou somente as controladas e os efeitos estão demonstrados Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
2.086
(743) (6.596) 6.339
a seguir:
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Consolidado
Aquisição de imobilizado e
Ajuste na
intangível
12 e 13
- (9.405) (6.264)
Apresen- adoção do
Saldo
Aumento de investimento
(30.264)
- (1.670)
CPC 06
tado em
em
Aporte de capital nas controladas
(1)
(R2) 1º/01/19
31/12/18
Recebimentos de partes relacionadas
20
Direito de uso ativo não circulante
(Imobilizado)
7.424 Caixa líquido usado nas
(30.264)
- (11.055) (6.265)
atividades de investimento
Passivo de arrendamento circulante
(Empréstimos e financiamentos)
1.111 Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aplicações financeiras realizadas
- (10.822)
- (10.822)
Passivo de arrendamento não circulante
Aplicações financeiras resgatadas
10.822
- 10.822
(Empréstimos e financiamentos)
6.313
(11)
(11)
(ii) Adoção da interpretação técnica ICPC 22 – Incerteza sobre tratamento Créditos com partes relacionadas
14
- 44.052 30.056
de tributos sobre o lucro: Essa interpretação esclarece como aplicar os re- Empréstimos tomados
14
- (49.066) (30.854)
quisitos de reconhecimento e mensuração quando há incerteza sobre a acei- Empréstimos pagos
Amortização
de
arrendamentos
- (1.887)
tação dos tratamentos de tributos sobre o lucro adotados pela autoridade fisIntegralização
de
capital
20
17.406
11.515
17.406 11.515
cal, aplicando os requisitos do CPC 32. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade considera tratamentos tributários incertos sepa- Caixa líquido usado nas
28.228
682 21.327
(116)
atividades de financiamento
radamente; (ii) as suposições que a entidade faz em relação ao exame dos
50
(61) 3.676
(42)
tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; (iii) como a entidade determi- Redução do caixa e equivalentes de caixa
na o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utiliza- Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
5
61
122
289
331
dos, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de impostos; e (iv) como a No início do exercício
5
111
61 3.965
289
entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Cia. e suas con- No fim do exercício
50
(61) 3.676
(42)
troladas não identificaram incertezas tributárias relacionadas a tributos sobre Redução do caixa e equivalentes de caixa
lucros que pudessem impactar as suas DFs. individuais e consolidadas. b. incluindo inspeções e vistorias, e classificados no ativo imobilizado. Outros
Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento, classificação, mensura- gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios ecoção e desreconhecimento dos ativos financeiros: Os ativos financeiros são nômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Cia. e suas contro- no resultado como despesa. O software comprado que seja parte integrante da
ladas se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento. funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte daquele equipaNo reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensura- mento. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis,
do: ao custo amortizado (modelo de negócio de manter fluxos de caixas con- estas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imotratuais mais juros), ao valor justo por meio do resultado abrangente (modelo bilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurade negócio tanto de manter fluxos de caixas contratuais mais juros quanto pela dos pela comparação dos recursos advindos da alienação com o valor contábil
venda dos instrumentos financeiros) ou ao valor justo por meio do resultado. do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resulOs ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhe- tado. (ii) Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do
cimento inicial, a não ser que a Cia. e suas controladas mudem o modelo de imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
negócios para a gestão dos instrumentos financeiros, e, neste caso, todos os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de Cia. e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. A Cia. e suas con- componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutroladas desreconhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais tenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme
aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando a Cia. e suas controladas incorridos. (iii) Depreciação: Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo
transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre método linear no resultado do exercício com base na vida útil econômica estium ativo financeiro em uma transação na qual, essencialmente, todos os ris- mada de cada componente, conforme descrito na Nota 12. Ativos arrendados
cos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual são depreciados pelo prazo do contrato, a não ser que seja certo que a Cia.
participação que seja criada ou retida nos ativos financeiros é reconhecida obterá a propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos não são decomo um ativo ou um passivo individual. Instrumentos financeiros não deriva- preciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que
tivos ativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clien- são instalados e estão disponíveis para uso, ou, em caso de ativos construídos
tes, créditos com partes relacionadas e outros créditos. Os instrumentos ativos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo está
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido, para instrumentos disponível para utilização. g. Intangível: O ágio (goodwill) é representado pela
que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quais- diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de um negóquer custos de transação diretamente atribuíveis. Em 31/12/19, a Cia. e suas cio e o montante líquido do valor justo dos ativos e dos passivos da controlada
controladas, em decorrência das características dos instrumentos financeiros adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como “Intangível”
ativos e do modelo de negócio da Cia. fundamentado no recebimento de prin- no consolidado e como investimento na controladora. O ágio é testado anualcipal + juros, classificam tais instrumentos como custo amortizado. (ii) Reco- mente para verificar perdas (impairment) conforme requerido no CPC 01 (R1)
nhecimento, classificação, mensuração e desreconhecimento dos passi- - Redução ao Valor Recuperável de Ativos. O valor da marca Creme Mel paga
vos financeiros: Os passivos financeiros foram classificados como mensura- na combinação de negócios é reconhecido em uma conta específica do grupo
dos ao custo amortizado ou ao valor justo por meio do resultado. Um passivo intangível, mensurado pelo seu valor justo na data da aquisição e possui vida
financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado útil indefinida. O valor da marca Zecas paga na combinação de negócios é recaso seja classificado como mantido para negociação, seja um derivativo, ou conhecido em uma conta específica do grupo intangível, mensurado pelo seu
seja, designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros men- valor justo na data da aquisição e possui vida útil de 5 anos. Posteriormente, as
surados ao valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo, e marcas com vida útil indeterminada, são testadas anualmente para verificar
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passi- seu valor recuperável, conforme requerido no CPC 01 (R1) - Redução ao Valor
vos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado Recuperável de Ativos. Os ativos intangíveis compreendem ativos adquiridos
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas de terceiros e são mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despecambiais é reconhecida no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco- sas de amortização. Os gastos com ativos intangíveis gerados internamente
nhecimento também é reconhecido no resultado. A Cia. e suas controladas são reconhecidos como despesas. Os ativos intangíveis com vida útil definida
desreconhecem um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é re- são amortizados pelo método linear. h. Redução ao valor recuperável de
tirada, cancelada ou expira. A Cia. e suas controladas também desreconhe- ativos: Ativos financeiros: A Cia. reconhece no final de cada período provicem um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de sões para perdas esperadas sobre ativos financeiros mensurados ao custo
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que amortizado. A provisão para perda é mensurada por um valor igual à perda de
um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a crédito esperada para a vida inteira do instrumento. A Cia. utiliza o expediente
valor justo. Em 31/12/19, a Cia. e suas controladas mantinha passivos finan- prático para mensurar as perdas de crédito esperadas considerando uma maceiros mensurados ao custo amortizado. Os passivos financeiros mensurados triz de provisão que leva com consideração a experiência de perda de crédito
custos amortizado compreendem: fornecedores, empréstimos e financiamen- histórica, assim como a análise individual dos títulos a receber, ajustada quantos e outras obrigações. (iii) Compensação dos ativos e passivos financei- do apropriada para fatores específicos dos devedores em aspectos econômiros: Os ativos ou os passivos financeiros são compensados, e o valor líquido cos gerais atuais e futuros na data do reporte. As perdas esperadas na análise
é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Cia. e individual dos títulos a receber leva em consideração os seguintes fatores: •
suas controladas tem o direito legal de compensar os valores e tem a intenção Histórico de perda. • Inadimplência ou atrasos do devedor. • Indicativos de que
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo si- o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial. • Desaparecimultaneamente. (iv) Instrumentos financeiros derivativos: A Cia. e suas mento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeicontroladas não possuem instrumentos financeiros derivativos. c. Reconheci- ras. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não monetários
mento da receita: As receitas da controladora são derivadas, basicamente, (imobilizado e intangível) são revistos a cada data de apresentação das DFs.
do resultado dos investimentos nas controladas que são avaliados pelo méto- para apurar se há indicação de perda no seu valor recuperável. Caso ocorra tal
do de equivalência patrimonial, que consiste em atualizar o valor contábil do indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Os fatores consiinvestimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade in- derados pela Cia. incluem resultados operacionais de curto prazo, tendências
vestidora no patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento e perspectivas, assim como os efeitos de obsolescência, demanda, concorrêndos seus efeitos na demonstração do resultado do exercício. As receitas das cia e outros fatores econômicos. i. Provisões: Uma provisão é reconhecida no
controladas são derivadas, basicamente, da venda de produtos e são reco- balanço quando a Cia. e suas controladas possuem uma obrigação legal ou
nhecidas quando da emissão da nota fiscal que coincide substancialmente quando é constituída como resultado de um evento passado e é provável que
com a entrega dos produtos e, quando ocorre o cumprimento da obrigação um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões
com o cliente. No fechamento do exercício, é realizada a análise conforme as são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. j.
condições individuais do contrato de venda e os prazos de entregas das mer- Subvenções governamentais: Uma subvenção governamental é reconhecicadorias para verificar se: (i) os clientes obtêm o controle dos produtos; (ii) o da no resultado ao longo do período, em base sistemática, desde que atendivalor da receita pode ser mensurado de maneira confiável; e c) todas as obri- das as condições contratuais. Enquanto não atendidos os requisitos para recogações contratuais são cumpridas pelas controladas. A receita é medida líqui- nhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental é manda de devoluções e descontos comerciais. d. Caixa e equivalentes de caixa: tida em conta específica de passivo. k. IR e contribuição social: Em 2018
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos finan- todas as empresas aderiram o regime de tributação pelo Lucro Real. Em 2019,
ceiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da a DCB alterou o regime de tributação para lucro presumido. Lucro real: O IR e
contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no a contribuição social do exercício corrente são calculados com base na alíquovalor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. e. Estoques: O ta de 15% sobre o lucro tributável para IR - acrescida do adicional de 10% socusto dos estoques é baseado no princípio da média móvel ponderada e se bre tal lucro real tributável excedente de R$ 240 - e na alíquota de 9% sobre o
refere a matérias-primas, materiais de embalagens, produtos em elaboração, lucro real tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. O IR e a
produtos acabados, mercadorias para revenda e mercadorias para uso e con- contribuição social diferidos ativos (crédito tributário) são calculados com base
sumo demonstrados aos custos de aquisição ou produção que não excedem o na aplicação das mesmas alíquotas acima mencionadas e decorrem de despevalor de mercado. f. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens sas temporariamente não dedutíveis para efeito de IR e contribuição social e
do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou constru- prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Lucro presumido: O IR
ção, deduzido de depreciação acumulada. Gastos decorrentes de reposição de e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base na alíum componente de um item do imobilizado são contabilizados separadamente, quota de 15% sobre as receitas presumidas a uma alíquota de 8% - acrescida
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do adicional de 10% sobre o excedente de R$ 240 - e na alíquota de 9% sobre
as receitas presumidas a uma alíquota de 12% para contribuição social sobre
o lucro líquido. l. Receitas financeiras e despesas financeiras: A receita de
juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As
despesas financeiras compreendem despesas de juros sobre empréstimos,
ajustes de desconto a valor presente e custos de empréstimos que não são
diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção de um ativo
qualificável e que são reconhecidos no resultado através do método de juros
efetivos. m. Benefícios a empregados: Obrigações de benefícios de curto
prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal mensalmente, sendo o passivo reconhecido pelo montante do pagamento esperado
aos funcionários. A Cia. e suas controladas não possuem benefícios pós-emprego. n. Normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas
normas serão efetivas para os exercícios iniciados após 01/01/20. As seguintes
normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
DFs. da Cia.: - Alterações nas referências à estrutura conceitual para relatório
financeiro (CPC 00 (R2)); - Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 e
CPC 23). 4. DFs. consolidadas: As DFs. das controladas diretas e indiretas
são incluídas nas DFs. consolidadas a partir da data em que o controle se inicia
até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas às políticas adotadas pela Cia. As empresas que estão
sendo consolidadas além da controladora são:
Investida
Classificação
2019
2018
Vargem Grande Participações S.A.
Controlada direta
100% 51,88%
Sorveteria Creme Mel S.A.
Controlada indireta
100% 99,997%
Indústria de Sorvetes e Derivados
Ltda.
Controlada indireta 99,997% 99,997%
Distribuição de Congelados Brasil
Ltda.
Controlada indireta
100%
100%
CMZ Gestão e Serviços S.A.
Controlada indireta
100%
100%
A Cia. controla uma entidade quando está exposta aos, ou tem direito sobre
os, retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a
habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade.
Nas DFs. individuais da controladora, as informações financeiras de controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. a.
Participação de acionistas não controladores: A Cia. mensura qualquer
participação de não controladores na adquirida dentro do patrimônio líquido
pela participação proporcional no capital, nas reservas e nos resultados. b.
Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de equivalência
patrimonial: Os investimentos da Cia. em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coligadas (quando aplicável) e controladas (na demonstração da controladora). As
coligadas são aquelas entidades nas quais a Cia., direta ou indiretamente, tem
influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Uma entidade controlada em conjunto consiste
em um acordo contratual através do qual a Cia. possui controle compartilhado,
em que esta tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual e não direito
aos ativos e aos passivos específicos resultantes do acordo. Os investimentos
em coligadas e entidades controladas são contabilizados por meio do método
de equivalência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente
pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento
inicial, as DFs. consolidadas incluem a participação da Cia. no lucro ou no
prejuízo do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data
em que a influência significativa ou o controle conjunto deixa de existir. c.
Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intergrupo,
e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intergrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o
investimento na proporção da participação da Cia. na investida. Perdas não
realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos
não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. d. Demonstrações das controladas:
Os principais saldos de ativos, passivos e resultados da empresa incluída nas
DFs. consolidadas estão apresentados a seguir: (i) Controlada direta
Vargem Grande
(Consolidado)
Balanços patrimoniais em 31/12/19
Ativo
2019
2018
Ativo circulante
47.755
43.574
Ativo não circulante
44.423
48.871
Imobilizado
66.808
59.477
39.202
40.178
Intangível
Total do ativo
198.188
192.100
Passivo
Passivo circulante
154.115
126.856
Passivo não circulante
49.891
56.889
Patrimônio líquido
(5.818)
8.355
Total do passivo e patrimônio líquido
198.188
192.100
Demonstrações de resultados em
Vargem Grande
31/12/19
(Consolidado)
2019
2018
Receita de vendas
157.338
142.721
Custo dos produtos vendidos
(105.771)
(72.448)
Lucro bruto
51.567
70.273
Receitas e despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais
(91.310)
(94.311)
Outras receitas (despesas) operacionais
6.152
(19.835)
Resultado operacional
(33.591)
(43.873)
Resultado financeiro
(4.265)
(6.107)
Lucro antes dos impostos
(37.856)
(49.980)
IR e contribuição social
(7.228)
(2.319)
Resultado do exercício
(45.084)
(52.299)
(ii) Controladas indiretas: Balanços patrimoniais em 31/12/19
Ativo
Creme Mel Zecas CMZ DCB
Ativo circulante
10.548 12.150 857 27.043
Ativo não circulante
33.443 17.732
- 7.764
Imobilizado
35.527 25.523
- 5.757
15.441 23.761
Intangível
Total do ativo
94.959 79.166 857 40.564
Passivo
Passivo circulante
76.628 45.178 870 32.886
Passivo não circulante
25.334 58.094
- 4.170
(7.003) (24.106) (13) 3.508
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
94.959 79.166 857 40.564
Balanços patrimoniais em 31/12/18
Ativo
Creme Mel Zecas CMZ
DCB
Ativo Circulante
29.336 13.420
51 2.937
Ativo não circulante
41.226 12.881
144
Imobilizado
32.330 26.411
736
15.805 24.373
Intangível
Total do ativo
118.697 77.085
51 3.817
Passivo
Passivo circulante
78.855 45.794
50 4.270
Passivo não circulante
20.523 63.999
19.319 (32.708)
1 (453)
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
118.697 77.085
51 3.817
Demonstrações do resultado em
31/12/19
Creme Mel Zecas
CMZ
DCB
Receita de vendas
52.755 33.706
154 121.307
(57.167) (33.308)
- (66.086)
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
(4.412)
398
154 55.221
Receitas e despesas operacionais
Administrativas, comerciais e logística
(29.571) (15.985)
(179) (42.513)
Outras receitas (despesas)
operacionais
3.391 4.716
(15) (4.557)
Resultado antes dos efeitos
financeiros
(30.592) (10.871)
(40) 8.151
Resultado financeiro
(177) (4.588)
24
42
(30.769) (15.459)
(16) 8.193
Resultado antes dos impostos
IR e contribuição social
- (2.404)
- (4.431)
Resultado do exercício
(30.769) (17.863)
(16) 3.762
Demonstrações do resultado em
31/12/18
Creme Mel Zecas
CMZ
DCB
Receita de vendas
106.251 36.033
69 4.801
(52.290) (24.977)
- (2.304)
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
53.961 11.056
69 2.497
Receitas e despesas operacionais
Administrativas, comerciais e
logística
(63.192) (26.910)
(60) (3.082)
Outras receitas (despesas)
operacionais
(2.721) (21.343)
(1)
(15)
Resultado antes dos efeitos
financeiros
(11.952) (37.197)
8
(600)
Resultado financeiro
(3.249) (2.338)
(1)
16
(15.201) (39.535)
7
(584)
Resultado antes dos impostos
IR e contribuição social
6.706 (3.378)
(6)
131
Resultado do exercício
(8.495) (42.913)
1
(453)
5. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Bancos
3.663
28
Aplicações financeiras (i)
111
61
302
261
111
61
3.965
289
(i) Referem-se a aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão
sujeitas a um insignificante risco de mudanças de valor.
6. Aplicações financeiras
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Aplicações financeiras
- 10.822
- 10.822
- 10.822
- 10.822
Referem-se a Certificados de Depósitos Bancários (CDB), em renda fixa
com rentabilidade de 96%, os quais estavam vinculados ao empréstimo da
controladora Indústria de Sorvetes e Derivados Ltda. – Zeca’s como garantia.
No exercício de 2019 a Cia. obteve a liberação da garantia e realizou o resgate
da referida aplicação financeira.
7. Contas a receber de clientes: a. Composição
Consolidado
2019
2018
Duplicatas a receber
39.388
39.170
(-) Depósitos a identificar
(2.596)
(579)
(-) Devolução de clientes
(944)
(516)
(-) Juros a incorrer novação
(90)
(90)
(-) Provisão para descontos
(2.508)
(2.276)
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa a)
(12.266)
(9.599)
(-) Estorno de vendas não entregues
(2.875)
(2.910)
Créditos a receber – Partes relacionadas
(205)
Total
18.109
22.995
(a) A provisão é constituída com base na estimativa de perda esperada por
segmento de clientes, sendo considerada a análise individual dos títulos/clientes mais representativos, histórico de perda (matriz de provisão), acrescido
quando aplicável de variáveis macroeconômicas que possam agravar o risco
no recebimento.
b. Carteira de recebíveis por vencimento
Consolidado
2019
2018
A vencer
19.229
23.796
Entre 0 e 30 dias
15.388
17.593
Entre 31 e 60 dias
3.643
5.882
Entre 61 e 90 dias
47
38

Entre 91 e 180 dias
Entre 181 e 360 dias
Acima de 360 dias
Vencidos
Entre 0 e 30 dias
Entre 31 e 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 91 e 180 dias
Entre 181 e 360 dias
Acima de 360 dias

146
114
5
155
14
20.159
15.374
3.034
1.839
651
530
581
376
674
916
2.308
1.738
12.911
9.975
39.388
39.170
A seguir, apresentamos a movimentação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa:
Consolidado
2019
2018
No início do exercício
(9.598)
(7.412)
Constituição
(3.019)
(2.979)
351
792
Reversão
No final do exercício
(12.266)
(9.599)
8. Estoques
Consolidado
2019
2018
Produtos acabados
4.803
4.751
Produtos em elaboração
134
102
Mercadorias para revenda
2.559
894
Matéria-prima
3.716
4.072
Material de embalagem
2.153
3.032
Almoxarifado de materiais de uso e consumo
1.998
1.670
Estoque do depósito fechado
8
8
Mercadoria em trânsito
227
384
(-) Provisão para perda de estoque
(189)
(602)
Total
15.409
14.311
A seguir, apresentamos a movimentação da provisão para perda de estoque:
Consolidado
2019
2018
No início do exercício
(602)
(524)
Constituição
(5.216)
(6.377)
5.629
6.299
Reversão
Total
(189)
(602)
A provisão para perdas de estoques é feita com base na avaliação de itens
obsoletos e sem giro. 9. Impostos a recuperar
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
PIS/COFINS a compensar (i)
21.268
17.639
ICMS a recuperar (ii)
5.345
1.952
ICMS a compensar (ii)
1.995
Antecipação Produzir (iii)
737
1.640
IRPJ estimativa
14
179
164
IRPJ a recuperar
69
60
235
135
CSLL estimativa
6
202
197
CSLL a recuperar
126
125
IRRF a recuperar
117
8
154
41
INSS a recuperar (iv)
590
591
FGTS a recuperar
Total
206
68
28.836
24.479
Circulante
206
68
3.015
4.079
Não circulante
25.821
20.400
(i) Compreende principalmente os créditos de PIS e COFINS decorrente
da exclusão do ICMS da base de cálculo. (ii) Refere-se ao crédito de ICMS
sobre o valor das aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado a ser
apropriado na parcela de 1/48 (um quarenta e oito avos) meses. (iii) Refere-se
à antecipação de parcelas do ICMS nos termos da Instrução Normativa GSF
nº 1.208, de 24/03/15, da Sefaz/GO. (iv) Refere-se a levantamento de crédito
de INSS sobre folha de pagamento, no período dos anos de 2012 a 2016,
reconhecidos nas controladas.
10. Outros créditos e depósitos judiciais:
Consolidado
2019
2018
a. Outros créditos
Créditos diversos
62
2.627
Adiantamentos a funcionários
190
502
Adiantamentos a fornecedores
6.464
1.141
Compra para entrega futura
3
Adiantamentos para viagens
4
11
Ativos mantidos para venda
18
81
Despesas antecipadas
880
219
Total
7.621
4.581
Circulante
7.574
2.030
Não circulante
47
2.551
b. Depósitos judiciais
Consolidado
2019
2018
Saldo
6.427
3.832
Depósitos
3.787
6.977
Baixa/devoluções
(4.382)
Baixa decorrente de acerto com antigos acionistas (i)
(8.322)
Atualização
136
Total
2.028
6.427
(i) Na aquisição da participação minoritária dos antigos acionistas da
investida Vargem Grande foram cedidos os depósitos judiciais registrados
pelas empresas operacionais do Grupo. O valor dos depósitos judiciais
cedidos foram considerados na apuração do resultado na compra
da participação de minoritários, conforme demonstrado na Nota 11.
11. Investimentos: a. Composição
Controladora
2019
2018
Investimento equivalência
(5.818)
4.335
Investimento mais valia (marcas Creme Mel)
13.760
7.139
Investimento goodwill (i)
11.162
5.791
19.104
17.265
(i) Compreende o ágio por rentabilidade futura na aquisição de investida
conforme Nota 13, líquido de imparidade no goodwill. Em maio de 2019 a
Largo do Machado aumentou sua participação societária na Vargem Grande
Participações S.A. de 51,8% para 100% mediante aquisição das participações
restantes dos acionistas não controladores. Considerando que a Vargem
Grande já era uma empresa controlada pela Largo do Machado, o valor justo
dos ativos e passivos adquiridos foi mantido conforme a data da combinação
de negócios (obtenção de negócios), conforme demonstrado abaixo:
Participação
Aquisição Participade
48,2%
ção
51,8%
minoritários
de 100%
Mais valia – Marca Creme Mel
7.139
6.621
13.760
Goodwill – líquido da imparidade
5.791
5.371
11.162
Total
12.930
11.992
24.922
Considerando que a Largo do Machado é controladora da Vargem Grande,
o ganho apurado na aquisição de participação societária dos minoritários
foi reconhecido diretamente no patrimônio líquido, conforme apuração
demonstrada a seguir:
(+) Mais valia e Goodwill em participação de minoritários
11.992
(+) Terreno transferido dos acionistas minoritários para
Vargem Grande (i)
13.369
(+) Participação de minoritários no patrimônio contábil da
Vargem Grande (ii)
(5.396)
(-) Contraprestação transferida a vista e a prazo (iii)
(12.600)
Contraprestação contingente (iv)
(5.190)
2.175
Total
(i) No contrato de aquisição das cotas remanescente dos acionistas
minoritários foi estabelecida a transferência do terreno e dos acionistas da
fábrica em Goiás, pertecentes até então aos acionistas pessoas físicas, no
valor de R$ 13.369, para a Creme Mel. (ii) Refere-se ao valor do patrimônio
líquido da Vargem Grande, correspondente à participação dos acionistas
minoritários, na data da aquisição das ações pela Largo do Machado. (iii) O
valor da contraprestação transferida corresponde a R$ 8.800 de depósitos
judiciais transferidos aos acionistas pessoas físicas no ato da aquisição, R$
1.600 pagos à vista e R$ 2.200 a serem pagos até 2024. (iv) O contrato de
aquisição das cotas dos minoritários prevê pagamento de contraprestação
contingente de 20% sobre o valor que exceder R$ 32 milhões em uma
transação de venda das cotas da Vargem Grande pelo fundo para uma parte
terceira. O cálculo da contraprestação contingente foi realizado com base
no valuation da Cia. na data da transação. b. Equivalência patrimonial
Saldo
ResulAu- contá- EquivaPatri- tado da mento
bil do lência
de investi- resultaPartici- mônio controlada capital mento
do
2019
pação líquido
Vargem Grande
Participações S.A.
100% (5.818) (45.084) 26.466 (5.818) (40.230)
Total
(5.818) (45.084) 26.466 (5.818) (40.230)
Saldo
ResulAu- contá- EquivaPatri- tado da mento
bil do lência
Partici- mônio coligade investi- resultapação líquido
da capital mento
do
2018
Vargem Grande
Participações S.A.
51,88% 8.355 (52.299) 11.515
4.335 (27.133)
Total
8.355 (52.299) 11.515
4.335 (27.133)
c. Movimentação
Controladora
2019
2018
Saldo inicial do investimento
17.265
44.398
- Equivalência patrimonial
(40.230)
(27.133)
- Aumento de capital na investida
26.466
- Transações de capital na investida (Nota 20.d)
4.445
- Aquisição de participação de minoritários
11.158
Saldo final do investimento
19.104
17.265

12. Imobilizado: (i) Composição consolidado
31/12/19
31/12/18
ImobiImobilizado Deprelizado Deprebruto ciação Líquido
bruto ciação Líquido
Classificação
Terrenos
3.342
3.342
Edificações
10.127
- 10.127
Benfeitorias em prop.
dterceiros
1.822
(224)
1.598
1.532
(151)
1.381
Câmara fria
3.189 (1.121)
2.068
3.334 (1.036)
2.298
Freezer
47.029 (29.402) 17.627 58.197 (36.036) 22.161
Instalações
753
(261)
492
753
(201)
552
Máquinas e equipamentos
22.806 (12.769) 10.037 23.790 (12.343) 11.447
Móveis e utensílios
3.739 (2.919)
820
3.907 (2.627)
1.280
Veículos
26.942 (23.379)
3.563 27.581 (22.119)
5.462
Mais valia do imobilizado
17.599 (7.501) 10.098 21.984 (7.971) 14.013
Imobilizado em andamento
1.743
1.743
883
883
Direito de uso
6.651 (1.358)
5.293
Total
145.742 (78.934) 66.808 141.961 (82.484) 59.477
(ii) Movimentação consolidado
Imobilizado bruto
ProTrans- visão
Adiferên- para
2018 ções Baixas cias perda
2019
Classificação
Terrenos (ii)
- 3.342
3.342
Edificações (ii)
- 10.127
- 10.127
Benfeitorias prop. de
terceiros
1.532
144
146
1.822
Câmara fria
3.334
115 (260)
3.189
Freezer
58.197 6.752 (18.491)
571
- 47.029
Instalações
753
753
Máquinas e equipamentos 23.790
192 (1.629)
453
- 22.806
Móveis e utensílios
3.907
64 (110)
8 (130)
3.739
Veículos
27.581
100 (739)
- 26.942
Mais valia do imobilizado (i) 21.984
- (4.385) 17.599
Imobilizado em andamento
883 2.038
- (1.178)
1.743
Direito de uso (ii)
- 7.424
- (773)
6.651
Subtotal - imobilizado bruto 141.961 30.298 (21.229)
- (5.288) 145.742
Depreciação
ProTrans- visão
ferên- para
AdiClassificação
2018 ções Baixas cias perda
2019
Benfeitorias prop.
de terceiros
(151)
(73)
(224)
Câmara fria
(1.036) (135)
50
- (1.121)
Freezer
(36.036) (4.599) 11.233
- (29.402)
Instalações
(201)
(60)
(261)
Máquinas e equipamentos (12.343) (1.186)
760
- (12.769)
Móveis e utensílios
(2.627) (422)
57
73 (2.919)
Veículos
(22.119) (1.974)
714
- (23.379)
Mais valia do imobilizado (i) (7.971) (2.084)
- 2.554 (7.501)
Direito de uso
- (1.591)
233 (1.358)
(82.484) (12.124) 12.814
- 2.860 (78.934)
Subtotal - depreciação
Imobilizado líquido
59.477 18.174 (8.415)
- (2.428) 66.808
(i) A mais-valia do imobilizado é decorrente da cisão da Méier Participações
Ltda., em 31/08/15, e a consequente incorporação do seu acervo cindido, pela
Zecas e pela Creme Mel, conforme protocolo de cisão datado de 11/12/15.
Como consequência da cisão a Méier foi extinta para todos os fins de direito,
sendo sucedida pela Zecas e pela Creme Mel. (ii) As aquisições de terrenos,
edificações e arrendamentos em 2019 não possuem efeito caixa e foram
excluídas da movimentação do fluxo de caixa. Os terrenos e edificações
foram adquiridos com a baixa de créditos com os antigos acionistas, e o direito
de uso dos arrendamentos foi registrado em contrapartida ao passivo de
arrendamento, na rubrica de empréstimos e financiamentos (Vide nota 25d)
TransAdiferên- Depre2017 ções Baixas
cias cia-ção 2018
Classificação
Benfeitorias prop. de
terceiros
906
534
(59) 1.381
Câmara fria
2.437
250 (249)
(140) 2.298
Freezer
23.204 4.536 (529)
- (5.050) 22.161
Instalações
555
5
(5)
57
(60)
552
Máquinas e equipamentos 12.022
213 (199)
674 (1.263) 11.447
Móveis e utensílios
1.700
144 (100)
23
(487) 1.280
Veículos
7.667
(78)
- (2.127) 5.462
Mais valia do Imobilizado
16.137
- (2.124) 14.013
Imobilizado em andamento
1.055 1.116
- (1.288)
883
Total
65.683 6.264 (1.160)
- (11.310) 59.477
Em 31/12/19, com o fechamento da fábrica de Goiás em 2020 (Vide Nota
28.c) a controlada Creme Mel identificou a necessidade de baixa de ativos
no montante de R$ 2.428 que não seriam recuperados pelo uso ou venda.
Apresentamos a seguir a taxa média de depreciação praticadas pela Cia. e
Taxa média de depreciação (%)
suas controladas:
2019
2018
Benfeitorias em propriedade de terceiros
4
4
Câmara fria
4
4
Freezer
10
10
Instalações
10
10
Máquinas e equipamentos
15
15
Móveis e utensílios
15
15
Veículos
15
15
Mais valia do imobilizado
10
10
(iii) Conciliação das adições do ativo imobilizado e atividades de financiamento
2019
2018
Adições do ativo imobilizado
30.298
6.264
Adições de terrenos sem efeito caixa
(3.342)
Adições de edificações sem efeito caixa
(10.127)
Adiçoes de direito de uso sem efeito caixa
(7.424)
Adições em atividades de financiamento
9.405
6.264
13. Intangível: c. Composição e movimentação: Consolidado
Provisão Trans- Amorpara ferên- tizaAdiperda
cias
ção 2019
2018 ção
Descrição
Marca – Creme Mel
22.239
- 22.239
Marcas - Zecas
866
- (584)
282
Programas de computador
592
11
67 (238)
432
Fundo de comércio
164
(164)
Ágio (i)
41.171
- 41.171
67
(67)
Software direito de uso
65.099
11
(164)
- (822) 64.124
Total
(i) Refere-se ao ágio apurado na combinação de negócios da Vargem Grande,
com a obtenção do controle da Cia. em 2016.
Trans- Amorferên- tiza- Impairment 2018
Descrição
2017 Adição
cias
ção
Marca – Creme Mel
22.239
22.239
Marcas e patentes
1.451
- (585)
866
Programas de computador
796
26
54 (284)
592
Fundo de comércio
164
164
Ágio
53.171
- (12.000) 41.171
Software direito de uso
17
104
(54)
67
Total
77.838
130
- (869) (12.000) 65.099
Em 31/12/19, com a previsão de fechamento da fábrica de Goiás em 2020 a
controlada Creme Mel identificou a necessidade de baixa de ativos no montante
de R$ 164 que não seriam recuperados pelo uso ou venda. Apresentamos a
seguir a taxa média de amortização praticadas pela Cia. e suas controladas:
Taxa média de amortização (%)
2019
2018
Software (Direito de uso)
20
20
Programas de computador
25
25
Marcas e patentes (i)
20
20
(i) A marca Creme Mel não possui vida útil definida e a marca Zecas possui
vida útil definida de 5 anos. d. Teste de imparidade do ágio: Em virtude do
fechamento da fábrica de Goiás e da unificação da produção das marcas Creme
Mel e Zecas em uma única unidade fabril (Vide Nota 28.c), a Cia. efetuou o
teste de imparidade na data do balanço considerando suas controladas como
uma única unidade geradora de caixa (UGC). O valor recuperável da unidade
geradora de caixa foi estimado com base no valor presente dos fluxos de caixa
futuros esperados (valor em uso) da UGC. As principais premissas representam
a avaliação de tendências futuras da Administração e foram baseadas em dados
históricos de fontes internas e externas e estão definidas a seguir: • Taxa de
desconto de 12,6% calculada considerando a metodologia WACC (Weighted
Average Capital Cost) em termos nominais. • Projeções dos fluxos de caixa
com estimativas específicas para cinco anos e uma taxa de crescimento na
perpetuidade de 2,97%, em termos nominais, após este período. • Projeções
do EBITDA com estimativas levando em consideração a experiência passada,
ajustado pelos seguintes fatores: (i) O crescimento da receita considerou
os impactos gerados no mercado pela pandemia COVID-19 e a projeção foi
baseada no histórico até abril de 2020, com presunção de redução no volume
e retomada total do mercado em 2023. (ii) As projeções de custos e despesas
levaram em consideração o ganho de escala com a unificação das fábricas. O
valor recuperável estimado da UGC foi maior que o seu valor contábil e, portanto,
nenhuma provisão para redução ao valor recuperável do ágio foi reconhecida.

14. Empréstimos e financiamentos: a. Composição:
Conta garantida
Banco Bradesco
Banco Itau
Banco Daycoval
Total conta garantida
Capital de giro
Banco Santander
Banco Pine
Banco Fibra
Banco Daycoval
Total capital de giro
CCB - Cédula de Crédito Bancário
Banco Itaú
Total de CCB
Finames
Cartão Visa Bradesco (BNDES)
Banco Safra
Banco Santander
Banco Bradesco
Banco FIDIS
Banco ABC
Banco Itaú

Vencimento
2020
2020
2020

Taxa a.a Circulante
18,91%
1.432
33,00%
1.592
23,00%
4.816
7.840

06/18 a 12/20
07/19 a 11/20
11/19 a 11/21
01/19 a 10/22

6,1% + CDI
2,5% + CDI
8,09% + CDI
6,17% + CDI

452
293
1.944
2.366
5.055

05/15 a 05/20

2,95% + CDI

18.006
18.006

09/15 a 05/18
09/15 a 04/18
06/14 a 12/19
05/14 a 11/19
09/16 a 12/17
01/16 a 01/17
03/15 a 03/20

11,96%
3,00% a 8,00%
0,5%+CDI a 6,00%
3,50% a 12,67%
2,5% a 4,9%+TJLP
2,50%
6,0% a 9,5%

95

2019
Não
circulante
3.073
2.612
5.685

-

2018
Saldo
Não
devedor Circulante circulante
1.432
788
1.592
82
4.816
4.879
7.840
5.749
-

Saldo
devedor
788
82
4.879
5.749

452
293
5.017
4.978
10.740

-

-

-

18.006
18.006

12.554
12.554

9.415
9.415

21.969
21.969

95

269
453
1.081
614

94

269
453
1.081
709
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Conta garantida
Banco Itaú
Banco Volkswagen
Banco Santander
Banco CEF
Banco Pine
Total Finames
Leasing
Banco Santander
Total leasing
Arrendamentos – CPC 06 (R2)
Total arrendamento
Total

Vencimento
07/14 a 08/19
03/13 a 02/19
11/15 a 11/20
11/14 a 11/24
06/18 a 12/20
01/16 a 10/20

BRADESCO
CAIXA
DAYCOVAL
FIBRA
ITAU
PINE
SANTANDER
VOLKSWAGEN
Total
ARRENDAMENTO CPC
06 (i)
Total

2018
2.138
101
4.879
22.862
10.541
2.130
12
42.663

4,77%

05/2025

b. Cronograma de pagamentos consolidado.
2020
2021
Após 2021
c. Movimentação
consolidada

Taxa a.a Circulante
6% aa
4% aa
50%=11%/40%=22,79%
92
3% aa a
84
2,5% + CDI
271

ConPagatrata- mento
ções principal
2.882 (2.912)
(17)
12.784 (7.889)
5.000
21.138 (24.787)
2.200 (12.408)
48 (1.041)
(12)
44.052 (49.066)

Provisão
de
juros
399
3
2.453
34
1.626
35
96
4.646

Valor
33.473
7.981
1.504
42.958

Pagamento
de
juros 2019
(1.075) 1.432
(3)
84
(2.433) 9.794
(17) 5.017
(1.146) 19.693
(75)
293
(129) 1.104
(4.878) 37.417

- 7.424 (1.883)
517
(517) 5.541
42.663 51.476 (50.949) 5.163 (5.395) 42.958
PagaConPaga- Provi- mento
de
trata- mento são de
2017 ções principal juros juros 2018
ABC
237
(209)
(5)
(23)
BRADESCO
3.067 4.163 (5.098)
361 (355) 2.138
CAIXA
228
51
(177)
50
(51)
101
DAYCOVAL
2.407 9.860 (7.443)
875 (820) 4.879
FIDIS
48
(48)
1
(1)
ITAU
29.940 2.901 (9.985) 2.413 (2.407) 22.862
PINE
- 11.500 (1.000)
476 (435) 10.541
SAFRA
47
(47)
SANTANDER
7.414 1.581 (6.774)
427 (518) 2.130
VOLKSWAGEN
86
(73)
1
(2)
12
Total
43.474 30.056 (30.854) 4.599 (4.612) 42.663
(i) As contratações de arrendamento registradas em 2019 não possuem
efeito caixa, pois referem-se a adoção do CPC 06(R2), e foram excluídas da
demonstração dos fluxos de caixa. d. Cláusulas restritivas de covenants:
O vencimento antecipado dos empréstimos e financiamentos ocorrerá
quando a Cia. deixar de manter, durante a vigência do contrato, os seguintes
índices financeiros, os quais serão apurados anualmente com base das
demonstrações consolidadas da Creme Mel e Zecas: a) A razão entre a dívida
líquida e o EBITDA deverá ser menor ou igual a 2,0 até a liquidação de todas
as obrigações assumidas neste título; b) A razão entre a dívida líquida somada
às obrigações tributárias e o EBITDA dever ser menor ou igual que: (i) 7,0 em
2019; e (ii) 5,0 em 2020 até a liquidação de todas as obrigações assumidas
neste título; e c) A dívida bruta, contemplando a dívida da Creme Mel,
Zecas, CMZ e DCB deverá ser menor ou igual a: (i) R$ 28.000 em 2019. Em
31/12/19 a Controlada está cumprindo com a cláusula de covenants relativa
ao coeficiente de dívida líquida dividida por EBITDA, em 31/12/18 obteve um
waiver do Banco Itaú. 15. Fornecedores
Consolidado
2019
2018
Fornecedores nacionais
20.975
18.762
Total
20.975
18.762
Circulante
20.975
18.463
Não circulante
299
Referem-se, essencialmente, a fornecedores nacionais de matéria-prima,
embalagens, demais insumos consumidos no processo produtivo, assim como
a fornecedores de máquinas e equipamentos, freezers e caminhões utilizados
na distribuição dos produtos. 16. Obrigações tributárias: a) Tributos sobre
a receita e na fonte:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
ICMS a recolher
- 1.689 2.240
ICMS-ST
- 1.486 1.287
ISS a recolher
1
1
PIS/COFINS a recolher (i)
2 24.659 19.815
IRPJ/CSLL
3
Impostos retidos na fonte
1 1.034
395
Parcelamento de INSS
- 4.477 4.218
IPI a recolher (i)
- 32.910 30.146
- (187) (912)
Estorno impostos sobre venda não entregue
Total
3 66.069 57.193
Circulante
3 63.717 54.119
Não circulante
- 2.352 3.074
(i) Refere-se a impostos vencidos IPI, PIS e COFINS vencidos que vem sendo
atualizados mensalmente. b) Provisão para impostos sobre o lucro: Em
31/12/19 a Cia. possuia provisão para IR/CSSL no montante de R$ 4.821 para
a controlada DCB que tem a apuração feita com base no lucro presumido.
(R$ 4.579 em 2018)
Consolidado
17. Obrigações sociais e trabalhistas:
2019
2018
Salários e ordenados a pagar
888
1.857
Pensão alimentícia
6
9
INSS a recolher sobre a folha/faturamento (i)
18.951
16.456
FGTS a pagar (i)
958
287
Contribuições e taxas sindicais
4
Convênio Banco Real/Santander/BV Financeira
32
64
Provisões trabalhistas
2.434
Total
23.269
18.677
(i) Refere - se a INSS sobre a folha e FGTS vencidos que vem sendo atualizado
com juros e multas mensalmente. 18. Outras obrigações e provisão
contraprestação contingente:
a) Outras obrigações:
Consolidado
Mútuos
2019
2018
Incentivo fiscal - Produzir/GO
11
913
Provisão de outras obrigações (ii)
8.764 2.044
Aquisição participação societária (i)
30.014 31.971
Total
38.789 34.928
Circulante
7.860 2.042
Não circulante
30.929 32.886
(i) Obrigação referente a liquidação do valor remanescente da aquisição da
Zecas aos antigos controladores, que tem como vencimento, o sexto aniversário
da data de fechamento (29/05/15). Esse valor é atualizado pela variação da
TAXA DI – CETIP. Esse montante estava em discussão arbitral e além da
atualização anual de R$ 2.188 ( R$ 2.142 em 2018), conforme sentença da
arbitragem de 17/06/19 a Cia. teve decisão favorável de R$ 4.709 em virtude
da inexistência de 2.636 freezers no montante de R$ 3.436, bem como
outros reembolsos de R$ 1.273 decorrentes de indenizações trabalhistas e
autuações tributárias. (ii) Compreende principalmente provisões de comissões
para Brokes, fretes e manutenção de freezers. b) Provisão contraprestação
contingente: Com base na cláusula 2.4 Parcela Contingente, do instrumento
particular de compra e venda celebrado em 22 de maio, foi constituída a
provisão de contingência utilizando o valor do equity da Cia., no valor de R$
5.190, correspondente à 20% do excedente em relação ao valor de venda da
Vargem Grande e R$ 32 milhões. c) Obrigação de compra de investimento:
Refere-se ao valor a ser pago aos antigos acionistas da Vargem Grande até
2024, no montante de R$2.200, atualizados anualmente pelo IGPM-FGV.
19. Impostos diferidos: a. Composição do crédito tributário decorrente
de diferenças temporárias e prejuízos fiscais/bases negativas de CS:
Controladora
Consolidado
Base de cálculo:
2019
2018
2019
2018
Provisão para demandas judiciais
(6.041) (5.829)
Ajuste de cut-off da receita
(78)
(957)
Depreciação societária
(3.091) (3.291)
Provisão para descontos e devoluções
(2.177) (2.275)
Provisão para estoque
(189)
(602)
Ágio goodwill
30.010 30.010
Lucro não realizado no estoque
206
Prejuízos fiscais e base negativa
- (1.865) (136.818) (94.276)
Total
- (1.865) (118.178) (77.220)
Alíquota
34%
34%
34%
34%
IRPJ/CSLL
634
40.181 26.255
Crédito não constituído
- (23.655) (6.783)
Total de crédito tributário constituído
634
16.526 19.472
Nos exercícios findos em 31/12/18 e 2019 a controladora Vargem Grande e as
controladas Creme Mel e Zecas apresesentaram prejuízo fiscal e, tendo optado pelo regime de tributação pelo lucro real, não computaram despesa com IR
e CS corrente. No exercício findo em 31/12/18 a controlada DCB apresentou
prejuízo fiscal e, tendo optado pelo regime de tributação pelo lucro real, não
computou despesa com IR e CS corrente. No exercício findo em 31/12/19
a controlada DCB optou pelo regime de tributação pelo lucro presumido, e
computou despesa com IR e CS corrente no valor de R$4.300. Em 31/12/19
somente a controlada Creme Mel possui IR e CS diferidos ativos no montante de R$16.526, decorrente de diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base
negativa, que serão consumidos em até 10 anos. Não foi constituído IR e CS
diferidos ativo para as demais controladas em função de não haver histórico
e perspectiva de geração de lucros tributábeis nessa empresas nos próximos
anos. (ii) Movimentação do ativo fiscal diferido:
Controladora Consolidado
21.791
Saldo em 31/12/17
Realizações
634
(2.319)
(634)
Realizações
Saldo em 31/12/18
19.472
Compensação
(18)
Reversão
(2.928)
Saldo em 31/12/19
16.526
20. Patrimônio líquido: a. Capital social: Subscrito e integralizado em 2019
é de R$102.764 (102.764 ações sem valor nominal) e em 2018 o capital social
subscrito e integralizado era de R$89.343 (89.343 ações sem valor nominal) e
está dividido entre os seguintes acionistas:
Acionistas
% Participação
ICP - Fundo de Investimento em Participações Multies100%
tratégica Investimento no exterior
Total
100%
b. Reserva legal: Constituída em 5% sobre o lucro líquido do exercício. Em
2019, não houve lucro, assim não foi constituída reserva legal no exercício.
c. Dividendos: O estatuto social da Cia. prevê a distribuição de dividendos
mínimos obrigatórios de 1% sobre o lucro líquido. d. Transações de capital
na investida: Referem-se ao ganho apurado em transações com acionistas
na controlada Vargem Grande. Em 2019 o montante de R$4.445 compreende
aos efeitos da aquisição do terreno da fábrica de Goiás com os antigos acio-
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2019
2018
Não
Saldo
Não
circulante devedor Circulante circulante
103
12
92
526
92
84
18
84
6.874
3.667
271
9.950
3.937

Saldo
devedor
103
12
618
102
10.541
13.887

560
560
724
334
1.058
560
560
724
334
1.058
8%
1.741
3.800
5.541
1.741
3.800
5.541
33.473
9.485
42.958
28.977
13.686
42.663
nistas, sem efeito caixa uma vez que foram liquidados com os valores a receber dos antigos acionistas que estavam bloqueados judicialmente. 21. Outros
desdobramentos das DFs.:
a) Administrativas:
Controladora Consolidado
2019 2018
2019
2018
Salário
- (3.117) (3.955)
Pró-labore
(30)
Encargos sociais e benefícios
- (2.128) (2.204)
Rescisões trabalhistas
(62)
(50)
Serviços concessionários
(energia, telefone e água)
(169)
(179)
Outras despesas administrativas
(26) (209)
(128) (1.642)
Jornais e revistas/anúncios/correios/
cursos/cartórios
(164)
(149)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia
e segurança)
(257) (843) (7.886) (6.259)
Materiais de escritório/bens de pequeno
valor
(28)
(31)
Informática
- (1.454)
(682)
Depreciação e amortização
- (1.533)
(435)
Fretes e pedágios sobre vendas
(1)
(2)
Gastos com estrutura física/manutenção
(38)
(73)
Manutenção de veículos
(163)
(124)
Materiais de consumo
(19)
(27)
Seguros
(4)
(21)
RPA autônomo
(21)
(1)
(3)
(740)
(319)
Viagens
(286) (1.052) (17.685) (16.153)
Total
Consolidado
b) Comerciais:
Descrição
2019
2018
Salário
(5.656) (8.775)
Encargos sociais e benefícios
(16.729) (13.481)
Rescisões trabalhistas
(142)
(85)
Serviços concessionários (energia, telefone e água)
(171)
(270)
Outras despesas administrativas
(2.997) (4.420)
Jornais e revistas/anúncios/correios/cursos/cartórios
(5)
(31)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia e segurança)
(784) (1.197)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor
(7)
(13)
Informática
(201)
(214)
Depreciação e amortização
(196)
(219)
Fretes e pedágios sobre vendas
(247)
(14)
Gastos com estrutura física/manutenção predial
(36)
(57)
Manutenção de veículos
(45)
(64)
Materiais de consumo
(44)
(55)
Propaganda, publicidade e marketing
(2.828) (3.119)
Seguros
(44)
(45)
RPA autônomo
(11)
(6)
(655) (1.072)
Viagens
Total
(30.798) (33.137)
Consolidado
c) Logística:
Descrição
2019
2018
Salário
(4.448) (8.225)
Encargos sociais e benefícios
(7.564) (10.042)
Rescisões trabalhistas
(73)
(92)
Serviços concessionários (energia, telefone e água)
(3.074) (2.917)
Outras despesas administrativas
(6.152) (5.214)
Jornais e revistas/anúncios/correios/cursos/cartórios
(38)
(23)
Serviços de terceiros (auditoria, advocacia)
(2.173) (5.494)
Materiais de escritório/bens de pequeno valor
(57)
(91)
Informática
(284)
(302)
Depreciação e amortização
(7.287) (5.882)
Fretes e pedágios sobre vendas
- (4.541)
Gastos com estrutura física/manutenção
(6.304) (1.424)
Manutenção de veículos
(732)
(565)
Materiais de consumo
(299)
(229)
Seguros
(310)
(238)
RPA autônomo
(455)
(205)
Combustível para geradores
(138)
Viagens
(1.196)
(451)
Total
(40.446) (46.073)
Controladora
Consolidado
d) Resultado financeiro:
2019
2018
2019
2018
Despesas financeiras
Despesas bancárias
(981)
Juros passivos
(931)
(358)
Juros sobre o saldo do Produzir
(135)
(116)
Juros sobre financiamentos a
empréstimos
- (5.163) (4.599)
Juros sobre dívida antigos acionistas
da Zecas
- (2.118) (2.142)
Juros impostos
- (3.568) (3.026)
Variação cambial
(3)
Total
- (11.915) (11.225)
Receitas financeiras
Descontos obtidos
99
112
Juros ativos
2
7.551
5.008
Rendimentos de aplicações
325
332
325
332
Total
325
334
7.975
5.452
Resultado liquido
325
334 (3.940) (4.792)
e) Outras receitas/(despesas)
Controladora
Consolidado
operacionais:
2019
2018
2019
2018
Receitas
Indenização com arbitragem
3.436
Outras receitas operacionais
(8)
(816)
Receita - Subvenção fiscal - Produzir/
Prodepe
3.644
8.445
Recuperação de impostos
- 13.628
412
- 20.700
8.041
Despesas
Outras despesas
(692) (2.365)
Venda/baixa do ativo imobilizado
- (2.361)
154
Baixa ativo imobilizado e intangível
- (2.592) (3.934)
Provisão de perda de estoque
413
(78)
Despesas bancárias
- (1.300)
(981)
Impairment do ágio
- (12.000)
Despesas tributárias
(19) (8.016) (8.691)
(19) (14.548) (27.895)
Total
(19)
6.152 (19.854)
Consolidado
22. Receita operacional líquida:
2019
2018
Descrição
Receita operacional bruta
214.577 241.924
(-) Impostos incidentes sobre a venda
(29.750) (69.565)
(-) Descontos/devoluções
(26.799) (27.640)
(-) Estorno das vendas não entregues
(690) (1.998)
Receita operacional líquida
157.338 142.721
Consolidado
23. Custo da mercadoria vendida:
2019
2018
Descrição
Custos diretos
(57.263) (56.516)
Mão de obra
(9.476) (1.899)
Gastos gerais de fabricação
(11.180) (1.942)
Estorno das vendas não entregues
262
1.041
Bonificações
(1.980)
Gastos com fretes (i)
(26.134) (13.132)
Total dos custos dos produtos vendidos
(105.771) (72.448)
(i) O aumento dos gastos com fretes em 2019 decorre dos seguintes fatores:
(i) do início de produção da marca Creme Mel em Recife, aumentando o custo
de transporte para as regiões do centro-oeste e (ii) mudança no modelo de
negócio com a implementação de broker´s pois a empresa passar a pagar
o frente e reduz a despesa com pessoas, e (iii) terceirização da frota. 24.
Incentivos fiscais: Creme Mel: A Cia. goza de incentivos fiscais do Governo
do Estado de Goiás, denominado Programa Produzir. O Produzir foi criado em
2010, através da Lei Estadual nº 13.591/2000, e regulamentado pelo Decreto
nº 5.265/2000, o qual teve o propósito de incentivar a implantação, a expansão
ou a revitalização de indústrias, estimulando a realização de investimentos, a
renovação tecnológica e o aumento da competitividade estadual com ênfase
em geração de emprego, renda e redução das desigualdades sociais e regionais. O Estado, por meio da Agência de Fomento de Goiás S.A. (“Agência”
- Cia. do Estado), financia 73% do ICMS a recolher de suas vendas de mercadorias, devido pela Cia., e o restante (27%) é liquidado mensalmente. Sobre
o saldo devedor, são devidos apenas juros a taxa de 0,2% ao mês, incidentes
sobre totalidade do saldo, a partir das datas de utilização, não capitalizáveis e
exigíveis mensalmente durante a vigência, no vencimento ou na liquidação do
contrato que estabelece as regras desse incentivo. O pagamento do principal
está sujeito a um desconto que pode variar entre 30% e 100% do valor, é efetuado anualmente no último dia do primeiro mês subsequente àquele que se
completar o período anual de fruição ou em até dez dias após a emissão do
parecer conclusivo da Comissão de Auditoria Interna do Produzir. Os benefícios relacionados ao Produzir são: (i) Financiamento com taxas subsidiadas:
O benefício desse financiamento com taxa de juros reduzida já foi concedido
para a Cia. pela Agência, e os compromissos para o recebimento do benefício
foram atendidos antes da data-base. A inclusão como beneficiária do Produzir
e da taxa de juros reduzida até o vencimento definido no contrato não é reversível após sua concessão e não depende do cumprimento de outros compromissos após a data-base, pois foi aprovada pelos órgãos deliberativos do
Produzir. (ii) Desconto sobre o valor financiado: Para a obtenção do desconto,
foram estabelecidos diversos requisitos. A Cia. vem cumprindo todos os requisitos contratuais que estão relacionados aos seguintes fatores: a) adimplência
quanto aos pagamentos/recolhimento do ICMS; b) instalação/manutenção de
unidade em local estabelecido pelo programa; c) manutenção de programa
de qualidade; e d) manutenção de número de profissionais em quantidade
superior a 50. Os compromissos assumidos são facilmente comprovados pela
Cia. e não dependem de terceiros, e a Cia. reconhece como receita sempre
que atende os requisitos. Também, o atendimento aos requisitos contratuais é
confirmado por relatórios emitidos pela Auditoria Interna da Agência, que demonstram historicamente que a Cia. obtém a totalidade de desconto (100%).
A parcela do ICMS financiada é reconhecida inicialmente no passivo, sendo

registrada no resultado do período quando a Cia. cumpre os requisitos contratuais, conforme percentual de desconto mencionado. No ano de 2019 foi reconhecida receita com subvenção fiscal no montante de R$1.400 (R$5.527 em
2018). Conforme mencionado na Nota 29.c, em maio de 2020 a unidade fabril
de Goiás foi desativada, com essa operação a controlada Creme Mel deixará
de usufruir do benefício fiscal Produzir. Zecas: A empresa goza de incentivos
fiscais do Governo de Pernambuco, denominado Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (PRODEPE). O PRODEPE foi instituído em
11/10/99, através da Lei Estadual nº 11.675, e regulamentado pelo Decreto nº
21.959/99, com a finalidade de atrair e fomentar investimentos na atividade
industrial e no comércio atacadista de Pernambuco, mediante a concessão de
incentivos fiscais e financeiros. É um programa conjunto de três Secretarias de
Governo: a de Desenvolvimento Econômico, a de Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente e, ainda, a da Fazenda. A concessão dos benefícios apresentados
pelo Programa depende de prévio requerimento a ser apresentado à Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - AD DIPER, vinculada
ao Governo do Estado. Os incentivos do PRODEPE são concedidos a três
atividades distintas: (i) Concessão de crédito presumido de ICMS: Para as
atividades industriais, os incentivos são oferecidos pela concessão de crédito
presumido de ICMS (redução do valor a ser pago), de modo que essa redução
possa ser de até 95%. Financia 75% do ICMS a recolher de suas vendas de
mercadorias, devido pela empresa, e os 25% restantes são liquidados mensalmente. Para a obtenção da concessão dos incentivos financeiros previstos
nesta lei, a empresa preenche os requisitos conforme os pontos a seguir: a)
adimplência quanto aos pagamentos/recolhimento do ICMS; b) aquisição de
terrenos e execução de obras de infraestrutura e de instalações, objetivando a
implantação, a ampliação ou a modernização de distritos industriais, no Estado de Pernambuco; e c) realização de treinamento de mão de obra necessário
ao início das atividades de novos empreendimentos. Todas as informações
aqui citadas são facilmente comprovadas pela empresa e não dependem de
terceiros. A Auditoria Interna da Agência, ao fiscalizar, terá apenas um papel
homologatório. O atendimento aos requisitos contratuais é comprovado por
relatórios da Auditoria Interna da Agência que demonstram que a empresa obteve no passado o desconto (75%). Fora da comprovação do atendimento dos
compromissos em exercícios anteriores pelos relatórios da Auditoria Interna
da Agência, a empresa consegue comprovar o atendimento dos compromissos na data-base. Dessa forma, a parcela do ICMS financiada é reconhecida
inicialmente no passivo, sendo registrada no resultado do período quando a
empresa cumpre os requisitos contratuais, conforme percentual de desconto
mencionado anteriormente. No exercício de 2019 foi reconhecido o montante
de R$2.245 (R$2.918 em 2018) referente a receita com subvenção fiscal. 25.
Provisão para demandas judiciais: A Cia. e suas controladas são parte em
ações judiciais e em processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas e cíveis. Essas demandas judiciais são avaliadas
com base em pareceres de seus advogados e estão demonstradas a seguir:
a. Composição:
Consolidado
Riscos
Provisão registrada
Remotos Possíveis Prováveis
2019
2018
Fiscais
18.489
9.193
243
243
225
Cíveis
50
356
1.417
1.417
1.202
1.106
1.177
4.984
4.984
4.402
Trabalhistas
Total
19.645
10.726
6.644
6.644
5.829
b. Movimentação:
Consolidado
Adi- Rever2018
2019
ções
sões
Risco provável
5.829 2.434 (1.619) 6.644
Risco possível
10.316
940 (530) 10.726
18.237 1.436
(28) 19.645
Risco remoto
Total
34.382 4.810 (2.177) 37.015
Consolidado
Adi- Rever2017
ções
sões
2018
Risco provável
4.282 3.744 (2.197) 5.829
Risco possível
6.665 4.684 (1.033) 10.316
Risco remoto
18.770
148 (681) 18.237
Total
29.717 8.576 (3.911) 34.382
Contingências classificadas como “risco provável” e provisionadas:
• Natureza trabalhista: referente a 123 ações decorrentes de pedidos de indenização de direitos trabalhistas. • Natureza cível: refere-se a sete processos de indenizações por reparação civil, sendo três processos de acidente
de trânsito envolvendo veículo das controladas (R$1.300), quatro por reparação cível por negativação indevida (R$15), um referente a danos patrimoniais (R$98), um referente a uma ação de cobrança de débitos (R$2), e um
a danos materiais (R$2). • Natureza fiscal: refere-se a dois processos, um
referente ao objeto de anulação de débito fiscal (R$238) e um por remeter
mercadoria com documento inidôneo (R$5). Contingências classificadas
como “risco possível” e não provisionadas: • Natureza trabalhista: refere-se a ações de indenização de direitos trabalhistas.• Natureza cível: refere-se a ações cíveis de reparação civil, negativação de nome, danos morais
e reparação de acidente de trânsito envolvendo veículo da Cia. • Natureza
fiscal: refere-se a 15 ações no montante R$9.193 sendo as principais referente (i) R$2.724 decorrente do auto de infração da RFB de PIS/COFINS; (ii)
R$2.644 decorrente do auto de infração da SEFA/BA; (iii) R$26 decorrente
do auto de infração da AMMA; (iv) R$119 decorrente da ação anulatória do
Estado de São Paulo; (v) R$179 referente ao recolhimento a menor de ICMS
a menor; (vi) R$816 referente a apropriação indevida de ICMS; (vii) R$61 decorrente da ação anulatória de débitos; (viii) R$2.316 decorrente da cobrança de IPI pela Receita Federal do Brasil em Salvador; (ix) R$211 referente
ao recolhimento a menor de ICMS; (X) R$56 referente a multa isolada de
ofício; e (xi) R$39 referente a notificação de débito do Fundo de Garantia e
da CS. 26. Transações com partes relacionadas: A Administração identificou como partes relacionadas à Cia. e suas controladas: seus controladores,
seus administradores e os demais membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento
Técnico CPC 05 (R1) - Divulgações de Partes Relacionadas. Os principais
saldos, assim como as transações que influenciaram o resultado do exercício, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações
entre a Cia. e as suas investidas (direta e indireta). As operações comerciais
e financeiras da Cia. com partes relacionadas estão a seguir enumeradas:
a. Conta corrente entre partes relacionadas: Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Vargem Grande
481
481
Outras partes relacionadas
644
644
644
30
Total
1.125 1.125
644
30
Referem-se a conta corrente com partes relacionadas, sem atualização monetária e com vencimento em 2021. b. Remuneração de Administradores:
Em 2019 não ocorreu remuneração de administradores na controladora. Nas
controladas a remuneração foi de R$1.389 (R$589 em 2018). c. Controlador
final: Em 2018 e 2019 a controladora da Cia. é a Largo do Machado Participações S.A. que possui como controlador final o ICP Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 27. Gestão de
riscos e instrumnentos financeiros: a. Gestão de riscos: A Cia. e suas
controladas estão expostas a riscos de mercado decorrentes de suas atividades. Esses riscos envolvem, principalmente, a possibilidade de realização de
recebíveis e de oscilações dos preços dos produtos e de taxas de juros, que
podem impactar os resultados operacionais e a condição financeira, sendo
os principais os seguintes riscos: Risco de crédito: As vendas das controladas da Cia. seguem as políticas de crédito fixadas por sua Administração e
visam a minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus
clientes. Esse objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção
da carteira de clientes, que considera a capacidade de pagamento (análise
de crédito) e da diversificação de suas vendas (pulverização do risco). Em
2019 os saldos sujeitos ao risco de crédito estão registrados, basicamente, na
rubrica de Recebíveis, no montante de R$18.109 (R$22.995 em 2018). Risco
de taxa de juros: O risco associado é oriundo da possibilidade da Cia. e
suas controladas incorrerem em ganhos/perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e seus passivos financeiros e que
aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos
captados no mercado. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Cia. e suas
controladas monitoram continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas, buscando
diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. Risco de liquidez: É o risco em que a Cia. e suas controladas irão
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro
ativo financeiro. A abordagem da Administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia. e suas
controladas. b. Classificação dos instrumentos financeiros:
Consolidado
2019
2018
Custo amortizado Custo amortizado
Instrumentos financeiros (ativo)
(CPC 48)
(CPC 48)
Caixa e equivalentes de caixa
3.965
289
Aplicações financeiras
10.822
Depósitos judiciais
2.028
6.427
Outros créditos
7.621
4.581
Contas a receber de clientes
18.109
22.995
31.723
45.114
Total
Custo amortizado Custo amortizado
Instrumentos financeiros (passivo)
(CPC48)
(CPC 48)
Fornecedores
20.975
18.762
Empréstimos e financiamentos
42.958
42.663
Outras obrigações
38.146
34.928
Total
102.079
96.353
c. Análise de sensibilidade: A Cia. desenvolveu uma análise de sensibilidade para os instrumentos financeiros que estão sujeitos às oscilações na taxa
do CDI. A Cia. fez uma análise de sensibilidade dos efeitos nos resultados
advindos de uma alta nas taxas de 5% e 10% em relação ao cenário real.
Alta da CDI
Cenários projetados - Base 31/12/19
Exposição Provável CDI Possível (5%) Remoto (10%)
(CDI)
- 10% CDI - 10,5%
CDI - 11%
Empréstimos e
financiamentos
(28.746)
(1.725)
(1.868)
(2.012)
Efeito total
(1.725)
(1.868)
(2.012)
28. Outras informações: a) Derivativos: A Cia. e suas controladas não possuem operações com derivativos. b) Benefícios pós-emprego: A Cia. e suas
controladas não possuem benefícios pós-emprego. 29. Eventos subsequentes: a) Reclassificação de empréstimos para o passivo não circulante:
Conforme descrito na nota nº 14, as Controladas indiretas (Creme Mel e Zecas) não cumpriram com as cláusulas restritivas de seus contratos de empréstimos com o Banco Itaú, em função de ter excedido o limite índices financeiros, os quais foram apurados com base das demonstrações consolidadas. Em
29/04/20 as controladas obtiveram o “waiver” do banco aprovando o não vencimento antecipado da dívida, mantendo-se os prazos contratuais originais e
o montante de R$16,5 milhões foi reclassificado para o passivo não circulante.
b) Impactos do COVID-19: Em 31/01/20, a OMS anunciou que o COVID-19
é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto
potencial do surto aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos valores reconhecidos nas DFs.
individuais e consolidadas destacando-se eventual incremento na inadimplên-
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cia de clientes. Considerando que a Cia. e suas controladas operam em uma
atividade essencial, suas atividades não foram paralisadas e não foi verificado
redução substancial em suas operações. A Cia. e suas controladas mantém
um monitoramento do risco de liquidez através da gestão de seus recursos
de caixa e aplicações financeiras e não prevê necessidade recursos no curto
prazo. Não existem renegociações relevantes sobre os recebíveis e a inadimplência encontra-se com percentuais normais. A Cia. vem tomando todas as
medidas sanitárias estipuladas pelos órgãos governamentais, e associação
de classe, além de ações próprias, visando a prevenção do vírus em suas unidades bem como na comunidade. A Cia. segue atenta aos desdobramentos
e impactos desta pandemia na economia global e local, buscando identificar

CNPJ nº 18.319.940/0001-03
riscos e oportunidades e adequando expectativas em função dos cenários
que se apresentam. Portanto durante o período subsequente ao término do
exercício destas DFs. e até a sua data de emissão, a Cia. e suas controladas
não identificaram impactos relevantes ou materiais em seus negócios que se
justificassem alterações nos números divulgados, em suas expectativas de
caixa futuro e/ou risco à continuidade dos negócios. Até agosto de 2020 o
faturamento das controladas foi de R$124.294 que representa um aumento
de 7% em relação ao mesmo período de 2019. c) Encerramento da unidade
fabril de Goiás: Em maio de 2020 a controlada encerrou as atividades na
unidade fabril de Goiás e a produção da marca “Creme Mel” foi transferida
para a fábrica de Recife da Zecas, unificando a produção. Com essa decisão

Relatório dos auditores independentes sobre as DFs. individuais e consolidadas
Aos acionistas e diretores da Largo do Machado Participações S.A. Goiânia - Goiás. Opinião: Examinamos as
DFs. individuais e consolidadas da Cia., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as
DFs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cia. em 31/12/19, o desempenho individual e consolidado
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs. individuais
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, 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. Responsabilidades da Administração pelas DFs.
individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs.
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs. individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs. individuais e
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs. individuais e consolidadas, 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 relevan-

a Administração espera ganhar eficiência, reduzir os custos e melhorar as
margens. d) Adesão ao parcelamento tributário portaria PGFN 14.402 de
16/06/20: Em 30/07/20 a controlada Zecas aderiu ao parcelamento previsto
na portaria 14.402/20, cuja totalidade foi de R$22,8 milhões, sendo R$17,6
milhões de débitos não previdenciários e R$5,2 milhões de débitos previdenciários. Essa adesão gerou um desconto/deságio de R$7,56 milhões e o saldo
remanescente de R$15,2 milhões será quitado da seguinte forma: (i) débitos
previdenciários em até 60 meses e demais tributos em 84 meses. A primeira
parcela foi quitada em 31/07/20 e as demais parcelas estão adimplentes.
Marcelo Duarte - Diretor; Mary Chaves Tenório - Diretor
Marcelo Pfaender de Lima - Contador CRC RJ 087435/O-0.
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs.. 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 auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs. individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 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 controles internos da Cia. e suas controladas. - 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 condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs.
individuais e consolidadas 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 Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. individuais
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as DFs. individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. 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. Goiânia, 01/12/20. KPMG Auditores Independentes - CRC GO-001203/O-2 F-GO; Lucas Gomes Arruda - Contador CRC GO-019915/O-4-6.

Petrobras efetuará pagamento de dividendos na terça-feira

A

Petrobras deve efetuar na terça-feira,
o pagamento de
dividendos referentes ao
exercício de 2019, com base na posição acionária de
22 de julho de 2020, conforme comunicado divulgado naquela data. Segundo informou a petroleira,
os valores por ação dos

dividendos serão corrigidos pela taxa Selic de 31 de
dezembro de 2019 até o dia
15 de dezembro de 2020,
conforme cálculos da atualização monetária.
Sobre os valores correspondentes à atualização
monetária, incidirá imposto de renda à alíquota de
20%, conforme legisla-

ção vigente. As retenções
de imposto de renda, não
serão aplicadas aos acionistas que comprovarem
legalmente serem beneficiários de imunidade ou
isenção tributária.
Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três)
anos, a contar da data de
início do pagamento (15 de

dezembro de 2020), prescreverão e reverterão em
favor da empresa. O pagamento será efetuado pelo
Banco Bradesco, instituição
depositária das ações escriturais de emissão da Petrobras.
Todos os acionistas que
estiverem com seu cadastro
devidamente atualizado, te-

rão seus direitos creditados
automaticamente em suas
contas bancárias na data do
pagamento. Mais informações poderão ser obtidas
através de qualquer agência
do Bradesco ou pelo telefone 0800- 7011616. Para
os acionistas com ações em
custódia na B3, o pagamento será efetuado através de

suas respectivas corretoras.
Para os detentores de
American Depositary Receipts (ADRs) negociados
na Bolsa de Valores de
Nova York (NYSE) o pagamento ocorrerá a partir
do dia 22 de dezembro de
2020 através do JP Morgan
Chase, banco depositário
dos ADRs da Petrobras.

Novembro tem menor número de
pedidos de recuperação em 7 anos
O país registrou, em novembro, 52 pedidos de recuperação judicial, o menor
número desde novembro
de 2013, quando foram registradas 51 requisições.
Em comparação ao mesmo
mês de 2019, a queda foi de
54,5%. Os dados, divulgados nesta sexta-feira, são da
Serasa Experian. A instituição acredita que a queda está relacionada à nova lei de
falências aprovada pelo Senado no final de novembro.
As micro e pequenas empresas foram as que mais
solicitaram
recuperação
em novembro, com 31 pedidos. As companhias de
porte médio (16) e grande
(5) aparecem na sequência.
Segundo a Serasa, a redução no volume de pedidos
de recuperação judicial se

deve a uma série de incentivos dados às empresas no
período de pandemia de covid-19, além da recente mudança na lei.
“Antes de partir para um
pedido de recuperação judicial, os negócios buscaram
alternativas com os credores, aumentando prazos e
novas linhas de crédito, por
exemplo. Além disso, houve a aprovação de uma nova
lei que tem como objetivo
tornar os processos mais
eficientes, portanto muitas pessoas jurídicas estão
aguardando esta definição
para seguir com as requisições”, destacou o economista da Serasa Experian
Luiz Rabi.
O Senado aprovou no
final de novembro o projeto de lei que reformula a

Lei de Falências. O projeto
amplia o financiamento a
empresas em recuperação
judicial, permite o parcelamento e o desconto para
pagamento de dívidas tributárias e possibilita aos credores apresentar plano de
recuperação da empresa.
De acordo com o texto,
se autorizado pelo juiz, o
devedor em recuperação
judicial poderá fazer contratos de financiamento,
inclusive com seus bens
pessoais em garantia, para
tentar salvar a empresa da
falência.
O projeto de lei também
estende prazos para pagamento de dívidas tributárias
e proíbe qualquer tipo de
penhora ou busca e apreensão durante a fase de recuperação judicial.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
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A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

