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O Magazine Luiza não está à
venda. Também não está inte-
ressado em se associar com
Ponto Frio ou Casas Bahia, afir-
ma a empresária Luiza Trajano,
que comanda a rede de varejo.
“Não estamos à venda nem
comprando ninguém”. Segun-
do a empresária, primeiro por
acreditar que as duas gigantes
de varejo vão se entender e, se-
gundo porque não faz mais sen-
tido fazer associação só para au-
mentar seu poder de barganha
com a indústria.

Para não ficar na mão de
grandes varejistas, Luiza diz
que a indústria aprendeu a va-
lorizar também as pequenas
redes. “Eles tiveram muito pre-
juízo com isso”, diz. “No setor
de supermercados, por exem-
plo, as redes regionais nunca
estiveram tão bem. Em minha
região (Franca, no interior de
São Paulo), tem supermercado
pequeno que vende tanto quan-
to as redes globais.”

Apesar de negar uma aquisi-
ção neste momento, a empresá-
ria admite que o Magazine Luiza
está aberto a compras neste
ano, e que recursos não são pro-
blema. Sem intenção de mexer
no caixa da empresa, Luiza afir-
ma que o mercado de capitais é
uma alternativa, bem como a
associação com uma empresa
do setor financeiro. “Podemos
ter um novo parceiro estratégi-
co, mas por enquanto não há
nada concreto”, afirma. “Difi-
cilmente uma empresa de varejo
tem hoje 10 anos de balanço au-
ditado como nós. Por isso, esta-
mos preparados para qualquer
tipo de investimento.”

Os esforços visam manter a
segunda posição em participa-
ção de mercado, que foi amea-
çada após a fusão das redes Insi-
nuante e Ricardo Eletro, que
preveem faturamento de R$ 5
bilhões para este ano. O Maga-
zine Luiza faturou no ano passa-
do R$ 3,8 bilhões, um resultado
18,7% superior ao de 2008. Para
chegar ao mesmo patamar dos
concorrentes, terá de crescer
pelo menos 30% neste ano em
vendas. E os planos estão sendo
realizados, diz a empresária.

“Nossa previsão inicial era
crescer de 20% a 22%, mas
crescemos 40% no trimestre”,
afirma. “Vamos crescer de 30%

a 40% no ano”. A estratégia é
investir R$ 40 milhões na aber-
tura de 30 lojas, principalmente
na região da Grande São Paulo,
chegando a 85 pontos de venda.

Máquina de vendas
Enquanto o mercado especula
sobre o próximo capítulo das
negociações entre Pão de Açú-
car e Casas Bahia, as varejistas
de eletroeletrônicos e móveis
Ricardo Eletro e Insinuante
correm para deixar a operação
pronta. A recém-criada com-
panhia, que leva o nome de
Máquina de Vendas, manterá
as duas bandeiras – exceto no
estado do Rio de Janeiro onde
as lojas da Insinuante se trans-

formarão em Ricardo Eletro –,
e prevê abrir até 50 unidades
neste ano.

Para garantir a meta, os só-
cios perdem noites de sono. Luiz
Carlos Batista, da Insinuante,
afirmou recentemente ao BRASIL
ECONÔMICO que tem dormido
poucas horas em função do
tempo dedicado ao novo negó-
cio. O principal objetivo da
união, que não teve valores re-
velados, foi aumentar o poder
de barganha das empresas, que
se viram ameaçadas após o for-
talecimento do grupo Pão de
Açúcar, cuja fusão com Casas
Bahia ocorreu poucos meses de-
pois da compra do Ponto Frio,
em junho de 2009. ■

AQUISIÇÃO

Visa compra CyberSource, de pagamentos
pela internet, por US$ 2 bilhões
A Visa afirmou que pagou pela CyberSource, empresa com sede
em Mountain View, na Califórnia, US$ 26 a ação, um valor 37,25%
maior sobre a cotação do fechamento do título na última quarta-feira.
A CyberSource, rival da eBay - propriedade da PayPal - afirma
controlar cerca de 25% do comércio eletrônico nos Estados Unidos.
Seus clientes incluem British Airways, Home Depot, Facebook e Google.

COMPRAS

Dia das Mães vai gerar aumento de 7%
nas vendas em shoppings, diz Alshop
O Dia das Mães terá um aumento de aproximadamente 7% nas vendas,
segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop). Segundo a entidade, o cenário econômico mundial
favorece investimentos em ações de marketing e relacionamento,
podendo assim superar a imagem negativa observada por 53%
dos varejistas quanto ao desempenho no mesmo período de 2009.

Magazine Luiza não está à venda, diz
Luiza Trajano descarta associação com Pão de Açúcar e Casas Bahia e afirma que indústria aprendeu a negociar

“Não estamos à venda
nem comprando ninguém.
Dificilmente uma empresa
de varejo tem hoje dez anos
de balanço auditado como
nós. Por isso, estamos
preparados para qualquer
tipo de investimento”

Luiza H. Trajano
Presidente do
Magazine Luiza

Marcela Beltrão

Possíveis aquisições não terão impacto sobre o caixa do
Magazine Luiza, diz Luiza Trajano. Empresa pode recorrer
ao mercado de capitais ou a um sócio do setor financeiro

MAGAZINE LUIZA

R$ 3,8 bi
foi quanto a varejista de
móveis e eletros faturou
no ano passado. O resultado
foi 18,7% maior do
que a receita registrada
no ano anterior.

30
inaugurações de lojas são previstas
pela companhia até dezembro
deste ano. A maior parte será
aberta na Grande São Paulo. Ao
todo, a rede conta com 456 lojas
distribuídas por sete estados.



Sexta-feira, 23 de abril, 2010 Brasil Econômico 35

CENÁRIO DIFÍCIL

Corte de custos e aumento da demanda
elevam lucro da Stora Enso
A maior produtora de papel e papelão da Europa, a Stora Enso, divulgou
resultado acima das expectativas, apoiado em recuperação gradual da
demanda e corte de custos. Mas, a empresa citou um cenário ainda difícil.
“Não quero criar a imagem de que um milagre aconteceu nos mercados”,
afirmou Jouko Karvinen, presidente da empresa. A Stora teve, de janeiro
a março, lucro de € 119 milhões, ante ganho de € 3 milhões um ano antes.

CIGARROS

Lucro da Philip Morris cresce 15% no
primeiro trimestre, para US$ 1,7 bi
Mesmo com queda nas entregas para a Europa, o lucro líquido da Philip
Morris cresceu 15% e totalizou US$ 1,7 bilhão entre janeiro e março,
ante US$ 1,48 bilhão um ano antes. As receitas da empresa subiram 17%
no período, totalizando US$ 15,6 bilhões. Isso porque preços maiores
adicionaram US$ 449 milhões às vendas. Entretanto, o resultado ficou
abaixo do previsto pelos analistas de mercado.

a dona
com redes menores

Henrique Manreza

1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro
de 1997, tendo como principal objetivo a produção, fabricação, processa-
mento, compra, venda e distribuição de embalagens plásticas; a prestação
de serviços neste âmbito; a importação e exportação de embalagens, de
maquinário para sua fabricação e respectivas matérias-primas; 2. Apre -
sentação e Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demons tra -
ções financeiras estão expressas em milhares de reais e foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orienta ções e as Interpre -
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá beis (CPC) e as
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), aplicáveis
ao encerramento do exercício. 3. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: 3.1. Principais práticas contábeis: As principais práticas con-
tábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações financeiras estão
descritas a seguir: a. Apuração do resultado: O resultado das operações
é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.
b. Clientes: São classificados como recebíveis, sendo registrado pelo valor
faturado. c. Estoques: São avaliados ao custo médio de aquisição ou pro-
dução, que não superam os valores de mercado ou realização. d. Investi -
men tos: O investimento permanente em sociedades controladas são ava-
liados pelo método de equivalência patrimonial e o resultado dessa avalia-
ção tem como contrapartida uma conta de resultado operacional. e. Imobili -
za do: É registrado ao custo de aquisição e instalação, deduzido das res-
pectivas depreciações/amortizações acumuladas, as quais são calculadas
pelo método linear, com base na estimativa de vida útil-econômica dos bens
e segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária. As taxas de
depreciação são as seguintes, considerando sua utilização normal de um
turno de trabalho: Máquinas e equipamentos, instalações industriais, mol-
des e móveis e utensílios - 10%; veículos e softwares - 20%. As deprecia-
ções de máquinas e equipamentos e de moldes são proporcionalmente
acrescidas quando da maior utilização dos bens em função dos turnos de
trabalho, à base da utilização do coeficiente de 2,0 para utilização em tempo
integral. f. Empréstimos e financiamentos: Estão atualizados monetaria-
mente de acordo com as disposições contratuais, incluindo os juros propor-
cionais até as datas dos balanços. A variação cambial é integralmente reco-
nhecida no resultado do exercício. g. Outros ativos e passivos circulantes
e não-circulantes: Demonstrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos
rendimentos calculados com base “pro rata” dia e das variações monetárias
e cambiais, quando aplicável. h. Imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido: As provisões para imposto de renda e contribuição
social sobre o lucro são baseadas nas alíquotas e legislação vigentes. 
i. Redução ao valor recuperável de ativos: na elaboração das
Demonstra ções Financeiras, a Companhia analisa se existem evidências
de que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Caso se identifique
tais evidências, a Companhia estiva o valor recuperável do ativo. O valor
recuperável de um ativo é o maior valor entre: (a) seu valor justo menos cus-
tos que seriam incorridos para vendê-lo, e (b) seu valor de uso. O valor de
uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos)
derivados do uso contínuo do ativo até o final da sua vida útil. Quando o
valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, a Companhia
reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (impairment). Para os
ativos registrados pelo custo, a redução no valor recuperável é registrada no
resultado do período. Se não for determinado o valor recuperá vel de um
ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade
geradora de caixa à qual o ativo pertence. j. Consolidação: As práticas con-
tábeis são aplicadas de forma uniforme em todas as empresas consolida-
das e consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior. Os princi-
pais procedimentos de consolidação aplicados foram: eliminação dos sal-
dos das contas de ativos e passivos entre as empresas; eliminação das par-
ticipações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas controla-
das; eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de 
lucros não realizados decorrentes de negócios entre as empresas.
3.2. Demonstra ções contábeis consolidadas: As demonstrações contá-
beis consolidadas incluem as informações da Companhia e das suas 
controladas: Porcentagem de Participação

31/12/09 31/12/08
Graham Packaging Paraná Ltda. 100% 100%
Resin Rio Comércio Ltda. 99,90% 99,90%
4. Estoques Controladora Consolidado
Descrição 2009 2008 2009 2008
Matérias-primas 3.873 13.654 4.094 14.154
Produtos acabados 1.910 2.524 1.996 2.763
Produtos semi-acabados 351 377 357 396
Produtos para revenda 6 7 6 7

6.140 16.562 6.453 17.320
5. Impostos a Recuperar Controladora Consolidado

2009 2008 2009 2008
Circulante 1.819 1.259 2.065 1.468
Crédito de PIS s/ativos 167 80 167 80
Crédito do COFINS s/ativos 768 367 768 367
Crédito do ICMS s/ativos (CIAP) 841 386 924 474
Crédito apurado do ICMS 31 9 32 10
Crédito apurado do IPI 11 4 171 124
Imposto de Renda e CSLL 1 413 3 413
Não-Circulante 4.343 2.842 4.471 2.960
Crédito do PIS s/ativos 501 324 501 324
Crédito do COFINS s/ativos 2.302 1.493 2.308 1.493
Crédito do ICMS s/ativos (CIAP) 1.540 1.025 1.662 1.143

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
em 31 dezembro de 2009 e de 2008 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de reais)

Dem. das Mutações do Patrimônio Líquido (Consolidado) Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado e Demonstrações do Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Agradecemos a confiança dos Senhores Acionistas
e o apoio e dedicação de nossos funcionários e colaboradores. Colocamo-nos à disposição de todos para esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria

Demonstrações do Resultado nos Períodos Findos
em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 (Em milhares de reais)

Demonstração do Valor Adicionado
em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 (Em milhares de reais)

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 (Em milhares de reais)

Demonstração do Valor Adicionado
em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 (Em milhares de reais)

GRAHAM PACKAGING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 01.728.444/0001-00 

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2009 2008 2009 2008
Circulante 25.835 33.824 27.861 36.707 

Fornecedores – 4.225 14.512 4.794 15.072 
Empréstimos bancários 9.1 15.937 14.658 16.827 16.460 
Imp., taxas e contr. a recolher – 3.065 2.283 3.326 2.490 
Provisão p/IR e contrib. social – – – 205 231 
Provisão para férias – 1.677 1.324 1.775 1.404 
Outras contas a pagar – 932 1.046 934 1.049 

Não circulante 31.471 5.942 30.437 4.577 
Débitos com empresas ligadas 6 30.667 3.624 29.040 2.259 
Empréstimos bancários LP 9.2 804 2.318 1.398 2.318 

Patrimônio líquido 26.633 37.607 26.634 37.608 
Capital social 10.1 32.291 32.291 32.292 32.292 
Reservas de lucros 10.2 5.316 5.316 5.316 5.316 
Lucros (Prej.) acumulados (10.974) – (10.974) –

Total do Passivo 83.939 77.373 84.932 78.891 

Controladora Consolidado

2009 2008 2009 2008

Receita bruta de vendas 148.311 135.726 174.547 159.987 

Deduções da receita bruta

Imp. incidentes sobre as vendas (50.214) (46.651) (53.523) (50.229)

Receita líquida de vendas 98.096 89.075 121.024 109.758 

Custo dos produtos vendidos (96.874) (82.027) (113.715) (99.026)

Lucro bruto 1.222 7.048 7.310 10.732 

Despesas e receitas operacionais

Despesas de vendas (3.995) (3.364) (3.995) (3.364)

Despesas gerais e administrativas (6.566) (5.946) (6.600) (5.987)

Despesas financeiras (6.499) (4.612) (6.868) (4.683)

Receitas financeiras 5.771 2.882 5.776 3.215 

Resultado de equiv. patrimonial 4.638 1.369 198 (1.755)

Juros sobre o capital próprio – – – –

Outras receitas (despesas), líquidas (5.544) (1.994) (5.992) (1.994)

Total de despesas e rec. operacionais (12.196) (11.665) (17.480) (14.568)

Lucro oper. antes da contr. soc. e IR (10.974) (4.617) (10.171) (3.836)

Provisão p/o IR e contribuição social – – (803) (781)

Lucro (Prej.) líq. do exercício (10.974) (4.617) (10.974) (4.617)

Lucro (Prej.) líq. por quota (em R$) (0,34) (0,14) (0,34) (0,14)

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Receitas 151.516 138.352 177.753 162.612 
Vendas de merc., prod. e serviços 148.311 135.726 174.547 159.987 
Outras receitas 3.206 2.625 3.206 2.625 

Insumos adquiridos de terceiros 107.739 92.455 124.198 108.631 
Custos dos produtos, das mercad.
e dos serviços vendidos 72.393 65.102 85.488 78.400 

Mat., energia, serv. de terc. e outros 29.578 22.734 32.493 25.612 
Perda/Recup. de valores ativos 5.769 4.619 6.216 4.619 

Valor adicionado bruto 43.777 45.897 53.556 53.982 
Retenções 3.912 4.674 4.762 5.767 

Depreciação e amortização 3.912 4.674 4.762 5.767 
Valor adic. líq. prod. pela entidade 39.865 41.223 48.794 48.214 
Valor adicionado rec. em transf. 10.409 4.251 5.974 1.460 

Result. de equivalência patrimonial 4.638 1.369 198 (1.755)
Receitas financeiras 5.771 2.882 5.776 3.215 

Valor adicionado total a distribuir 50.274 45.474 54.768 49.674 
Distribuição do valor adicionado 50.274 45.474 54.768 49.674 

Pessoal e encargos 19.136 14.293 20.902 15.870 
Impostos, taxas e contribuições 32.690 29.132 35.043 31.619 
Remuneração de capitais de terc.
Juros e despesas financeiras 6.048 4.260 6.388 4.296 
Aluguéis 3.374 2.406 3.409 2.507 

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio – – – –
Dividendos – – – –
Lucros retidos/Prejuízo do exerc. (10.974) (4.617) (10.974) (4.617)

Cap. realiz. Res. de lucros Lucros
Capital Res. Reserva (Prej.)

subscrito legal p/Expans. acum. Total
Saldos em 31/12/2007 32.292 800 – 9.133 42.225 
Destin. do lucro ex. 2007
p/res. lucros p/expansão – – 3.909 (3.909) – 

Lucro/Prej. líq. do exercício – – – (4.617) (4.617)
Reserva legal – – – – – 
Destin. dos lucros acum.
p/res. lucros p/expansão – – 607 (607) – 

Saldos em 31/12/2008 32.292 800 4.516 – 37.608 
Lucro/Prej. líq. do exerc. – – – (10.974)(10.974)
Reservas Legal – – – – –
Saldos em 31/12/2009 32.292 800 4.516 (10.974)26.634

Os créditos tributários de longo prazo têm expectativa de realização no
período de 2011 a 2013. 
6. Créditos com Empresas Ligadas: Controladora Consolidado
Mútuo e contas a receber 2009 2008 2009 2008
Graham Packaging Company (EUA) 374 382 374 382
Graham Packaging Paraná Ltda. 4.430 2.942 – –
Graham Packaging (Argentina) 91 44 91 44
Total com relac. a receber 4.895 3.368 465 426
Mútuo e contas a pagar
Graham Packaging Company (EUA) 1.960 952 1.960 952
Graham Packaging (Argentina) 487 19 487 19
Graham Packaging (França) 1.079 20 1.079 20
Graham Packaging (Polônia) 2.679 – 2.679 –
Graham Packaging (Espanha) 114 – 114 –
Graham Packaging (Inglaterra) 52 – 52 –
Resin Rio Comércio Ltda. 1.072 1.089 – –
Graham Packaging Paraná Ltda. 555 277 – –

7.998 2.357 6.371 991
Empréstimos a pagar
Graham Packaging Latin América 22.669 1.267 22.669 1.267

22.669 1.267 22.669 1.267
Total com relacionadas a pagar 30.667 3.624 29.040 2.259
7. Investimentos: A movimentação dos investimentos em controladas e
coligadas está demonstrada a seguir:

Graham Graham
Resin Rio Graham Argen- Vene-

Descrição Comércio Paraná tina(a) zuela(b) Total 
Participação 99,90% 100,00% 13,54% 22,30% –
Saldos em 31/12/07 1.469 6.607 1.333 1.957 11.367
Dividendos (381) (3.638) – – (4.019)
Ganho var. perc. particip. – – 1.833 593 2.426
Equivalência patrimonial 28 3.097 (279) (1.477) 1.369
Dividendos 2008 proposto (26) (2.942) – – (2.968)
Saldos em 31/12/08 1.090 3.124 2.887 1.073 8.174
Perda var. perc. particip. – – (630) (304) (934)
Equivalência patrimonial (11) 4.451 (484) 681 4.638
Dividendos 2009 proposto – (4.430) – – (4.430)
Saldos em 31/12/09 1.079 3.145 1.773 1.450 7.447
(a) Em 2008 e 2009 a Companhia optou por não exercer o direito de subs-
crição no capital social da coligada “Graham Argentina”, reduzindo o per-
centual de participação em 2008 de 20,61 para 15,11% e em 2009 de
15,11% para 13,54%. O ganho obtido na coligada “Graham Argentina”
decorrente da variação no percentual de participação societária em 2008 foi
de R$ 1.833 e a perda obtida na coligada “Graham Argentina” em 2009 foi
de R$ 630. (b) Em 2008 e 2009 a Companhia optou por não exercer o direi-
to de subscrição no capital social da coligada “Graham Venezuela”, reduzin-
do o percentual de participação em 2008 de 44,44% para 31,67% e em
2009 de 31,67% para 22,30%. O ganho obtido na coligada “Graham
Venezuela” decorrente da variação no percentual de participação societária
em 2008 foi de R$ 593 e a perda obtida na coligada “Graham Venezuela” em
2009 foi de R$ 304. Sumário das demonstrações contábeis das contro-
ladas: Resin Rio Graham Paraná 
Descrição 2009 2008 2009 2008 
Ativo circulante 3 4 5.030 3.466
Ativo não circulante 1.078 1.088 5.162 5.482
Passivo circulante 1 1 2.024 2.882
Passivo não circulante – – 5.023 2.942
Patrimônio líquido 1.080 1.091 3.145 3.124
8. Imobilizado: Controladora 2009 2008

Deprec. Deprec. 
Descrição Custo Acum. Líq. Custo Acum. Líq.
Benfeitorias 3.787 1.533 2.254 1.418 1.004 414
Máquinas e equip. 66.886 36.426 30.460 64.302 45.439 18.863
Moldes 7.492 5.400 2.092 6.870 5.671 1.199
Veículos 107 56 51 174 35 139
Móveis e utensílios 367 190 177 374 243 131
Softwares e hardwares 1.779 1.080 699 1.713 1.244 469
Imob. em andamento 11.373 – 11.373 10.675 – 10.675

91.791 44.685 47.106 85.526 53.636 31.890
Consolidado 2009 2008 

Deprec. Deprec. 
Descrição Custo Acum. Líq. Custo Acum. Líq.
Benfeitorias 4.655 1.765 2.890 2.287 1.062 1.225
Máquinas e equip. 73.607 40.797 32.810 71.541 49.476 22.065
Moldes 8.526 5.756 2.770 7.982 5.930 2.052
Veículos 107 56 51 174 35 139
Móveis e utensílios 461 210 251 465 255 210
Softwares e hardwares 1.914 1.137 777 1.838 1.296 542
Imob. em andamento 12.041 – 12.041 10.743 – 10.743

101.311 49.721 51.590 95.030 58.054 36.976
A Companhia realizou testes de redução ao valor recuperável (impairment)
de seus bens do ativo imobilizado em todas as linhas de produção de suas
respectivas filiais. O resultado obtido indicou a necessidade de constituição
de uma provisão para redução do valor recuperável que foi realizada confor-
me a seguir:
Controladora 2009 2008
Provisão p/redução do valor recuperável

de máquinas e equipamentos 4.602 4.128
Provisão p/redução do valor recuperável de moldes 73 491
Total da provisão p/redução do valor recuperável 4.675 4.619
Consolidado
Provisão p/redução do valor recuperável

de máquinas e equipamentos 4.985 4.128
Provisão p/redução do valor recuperável de moldes 132 491
Total da provisão p/redução do valor recuperável 5.117 4.619
9. Empréstimos Encargos Controladora Consolidado
Modalidades Anuais (*) 2009 2008 2009 2008
Compror – 2.556 – 2.556
Capital de giro 15,81% 15.196 9.035 16.680 10.837
FINIMP – 768 – 768
Conta garantida 12,48% 1.054 713 1.054 713
NCE 12,27% 350 1.402 350 1.402
Vendor 141 1.449 141 1.449
Res. 2770 – 1.053 – 1.053

16.741 16.976 18.225 18.778
9.1 Empréstimo a curto prazo 15.937 14.658 16.827 16.460
9.2 Empréstimo a longo prazo 804 2.318 1.398 2.318
Total dos empréstimos 16.741 16.976 18.225 18.778
(*) Custo médio ponderado efetivo de juros em 31/12/2009.

Os pagamentos das parcelas de empréstimos a longo prazo ocorrerá 
em 2011. 
10. Patrimônio Líquido: 10.1. Capital social: O capital social subscrito e
integralizado em 31 de dezembro de 2009 é de R$ 32.292 representada
por 32.292.294 ações ordinárias com valor nominal de R$ 1,00 cada.
10.2. Reserva de lucros: Reserva legal: É constituída a razão de 5% do
lucro líquido apurado em cada exercício social, até o limite de 20% do
capital social, conforme definido na legislação vigente. Reserva de
lucros para expansão: Na Assembléia Geral de Acionistas, realizada em
29 de abril de 2009, foi aprovada a absorção de prejuízo do exercício de
2008 no montante de R$ 4.617 pelo saldo proveniente da conta de lucros
acumulados em 31 de dezembro de 2007. Foi aprovada, também, a reten-
ção do saldo de lucros acumulados após a absorção do prejuízo do exer-
cício de 2008 no montante de R$ 607. Devido ao prejuízo do exercício de
2009, não houve constituição de reserva de lucros para expansão.

Controladora Consolidado
Ativo Notas 2009 2008 2009 2008
Circulante 20.149 31.100 25.182 34.570 
Caixa e bancos – 298 376 438 423 
Clientes – 10.601 11.536 14.617 13.965 
Estoques 4 6.140 16.562 6.453 17.320 
Impostos a recuperar 5 1.819 1.259 2.065 1.468 
Despesas antecipadas – 742 643 1.038 663 
Outros créditos – 548 724 571 731 

Não circulante 63.790 46.273 59.750 44.322 
Realizável a longo prazo
Créditos com empresas ligadas 6 4.895 3.368 465 426 
Impostos a recuperar 5 4.343 2.842 4.471 2.960 

9.238 6.209 4.936 3.386 
Investimentos 7 7.447 8.174 3.223 3.960 
Imobilizado 8 47.106 31.890 51.590 36.976 
Diferido – – – –

Total do Ativo 83.939 77.373 84.932 78.891 

Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2009 2008 2009 2008
Lucro (Prej.) líquido do exercício (10.974) (4.617) (10.974) (4.617)
Itens que não afetam o caixa

Depreciação e amortização 3.912 4.674 4.762 5.767 
Baixas do imobilizado 160 182 175 182 
Baixas do imobilizado - Impairment 4.675 4.619 5.117 4.619 
Equivalência patrimonial (4.638) (1.369) (198) 1.755 
Ganho/Perda percentual de partic. 934 (2.426) 934 (2.426)

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes 935 (1.746) (652) (1.518)
Estoques 10.422 (9.861) 10.867 (9.533)
Impostos a recuperar (2.061) (347) (2.109) (399)
Despesas antecipadas (99) (127) (376) (134)
Outros ativos 176 694 160 789 
Débitos/Créd. com empr. ligadas 25.516 (2.407) 26.742 1.627 
Fornecedores (10.288) 9.214 (10.278) 7.850 
Salários e encargos sociais 433 407 454 429 
Impostos a recolher 692 107 715 216 
Outros passivos (104) 554 (104) 495 

Fluxo de caixa das ativ. operac. 19.691 (2.449) 25.237 5.103 
Atividades de investimentos
Dividendos recebidos no exercício – 4.019 – –
Divid. 2008 propostos por coligadas – 2.968 – –
Divid. 2009 propostos por coligadas 4.430 – – –
Investimentos – – – –
Aquisições de Imobilizado (23.963) (11.697) (24.668) (14.173)
Fluxo de caixa das ativ. de invest. (19.533) (4.709) (24.668) (14.173)
Atividades de financiamentos
Aumento capital social – – – –
Dividendos pagos no exercício – – – –
Juros s/o cap. próprio pagos no exerc. – – – –
Empréstimos e financiamentos (235) 6.570 (554) 8.373 
Fluxo de caixa das ativ. de financ. (235) 6.570 (554) 8.373 
Fluxo de caixa do exercício (78) (588) 15 (697)
Caixas, contas bancárias e

aplicações de liquidez imediata
No início do exercício 376 963 423 1.120 
No final do exercício 298 376 438 423 

Variação no exercício (78) (588) 15 (697)

Marcio Bondezzan - Diretor - CPF 125.788.828-51
Luiz Bazolli - Contador - CRC 1SP 103.598/O-3

MÁQUINA DE VENDAS

R$ 5 bi
é quanto espera faturar a
companhia formada por Ricardo
Eletro e Insinuante, em 2010.
A marca Ricardo Eletro crescerá
no Sul e Sudeste e a Insinuante,
no Nordeste.

50
unidades da Máquina de Vendas
serão abertas até o fim de 2010.
As duas bandeiras serão
mantidas, exceto no Rio de
Janeiro, onde a marca Ricardo
Eletro substituirá a Insinuante.

Text Box
Matéria
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 34-35.




