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Audiência on-line
Evolução da leitura de notícias em dispositivos móveis*

Fonte: IVC * Média mensal
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39%  foi o crescimento no número 
de leitores de notícias na web, para 25 
milhões de visitantes ao mês, em 
média

1,8% foi a taxa de crescimento 
de jornais em 2012, sendo que as 
assinaturas aumentaram 3,4%. A 
média diária de circulação foi de 4,52 
milhões de exemplares

4,6% foi a queda registrada no 
segmento de revistas em 2012. Os 
exemplares vendidos por meio de 
assinaturas recuou de 1%, enquanto a 
venda avulsa em banca caiu 8,9%
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Mídia Total de internautas que acessam sites com conteúdo jornalístico cresceu 39% em 2012

Mais brasileiros leem notícias na web
Cibelle Bouças
De São Paulo

A audiência na internet segue
em crescimento no Brasil, susten-
tada pelo aumento no número de
brasileiros que ascendem de classe
e passam a ter conexão à web. O le-
vantamento mais recente do Ibope
Media revelou que, em março des-
te ano, 72,7 milhões de brasileiros
acessaram a internet de casa ou do
trabalho, 8% mais do que no mes-
mo mês do ano passado. Em mé-
dia, esses internautas passaram 61
horas e 53 minutos on-line no mês,
1 hora e 36 minutos a mais que em
2012. Do total, 44% acessam a web
de dispositivos móveis. O tempo
médio de acesso em smartphones
é de 84 minutos por dia. Nos ta-
blets, os usuários navegam em mé-
dia 79 minutos por dia. As redes
sociais são o destino mais procura-
do pelos brasileiros na web, mas a
busca por notícias também cresce.

Um estudo realizado pelo Insti-
tuto Verificador de Circulação
(IVC) com 75 sites de notícias reve-
lou que o volume de acessos cres-
ceu 27% em 2012, alcançando uma
média de 1,11 bilhão de páginas
visitadas por mês. O número de in-
ternautas que visitam sites de con-
teúdo informativo teve um avanço

mais forte, de 39%, para 25 milhões
de visitantes por mês, em média.

João Torres, gerente de comuni-
cação e novos negócios do IVC,
destacou um aumento expressivo
da leitura de notícias em disposi-
tivos móveis. Em 2012, a audiên-
cia na web móvel respondeu por
7% do total de páginas vistas em
sites de notícias. Em 2011, a parti-
cipação era de 0,6%. Essa expan-

são no volume de páginas está re-
lacionada ao aumento do volume
de brasileiros com internet móvel.
No ano, 12% dos internautas le-
ram notícias em celulares e ta-
blets. Em 2011, o percentual não
chegava a 2% do total. No período,
o total de usuários que leem notí-
cias em tablets aumentou 215%. A
leitura em smartphones cresceu
147% e por computadores, 12%.

No ano, os jornais tiveram um
crescimento médio de 1,8% em cir-
culação, chegando a 4,52 milhões
de exemplares distribuídos diaria-
mente. O Valor Econômico apre -
sentou um aumento de 4,37%, pa-
ra uma média diária de 61.494
exemplares, incluindo as assinatu-
ras digitais. Segundo o IVC, a ex-
pansão total do segmento de jor-
nais deve-se ao avanço na venda de

edições digitais, que em 2012 au-
mentou 128% e passou a respon-
der por 3,2% da circulação de jor-
nais. O segmento de revistas, por
sua vez, teve queda de 4,6% em cir-
culação. Do total, a distribuição
por assinaturas recuou 1% e a ven-
da avulsa em banca caiu 8,9%.

O levantamento do IVC sobre a
audiência on-line indicou um
crescimento mais forte na região
Nordeste (de 69%), seguida pelas
regiões Norte (41%), Centro-Oeste
(32%), Sudeste (27%) e Sul (9%).
“Nas regiões onde o mercado está
mais consolidado o crescimento
foi mais lento”, afirmou Torres.

O estudo indicou que a leitura
em smartphones é mais intensa no
início da manhã, à noite e no horá-
rio do almoço. Já os acessos via ta-
blets são mais intensos à noite. Os
acessos por computadores são
mais comuns no horário comer-
cial. “Essas características podem
ajudar grupos de mídia a desenvol-
ver conteúdos mais adaptados aos
hábitos dos leitores”, disse Torres.

Em relação aos aparelhos, os
acessos por meio de iPhone, da Ap -
ple, representaram 39% das visitas
com celulares, e os acessos com o
sistema operacional Android, do
Google, 54,4%. Entre os tablets, o
iPad é preferido por 85% usuários.

E q u i p a m e n to s
Moacir Drska
De São Paulo

As vendas de impressoras no
Brasil caíram 17,6% em 2012, pa-
ra 4,1 milhões de unidades, se-
gundo a empresa de pesquisa
IDC. De acordo com Diego Silva,
analista de mercado da IDC, fato-
res como a busca de margens de
lucros maiores pelos fabricantes,
a queda no mercado de PCs e,
principalmente, a postergação
de investimentos por parte do
governo e do mercado empresa-
rial afetaram o mercado.

Do total de equipamentos ven-
didos no ano passado, 74,5% usa-
vam tecnologia de jato de tinta,
24,6% de laser e 1% matricial. Silva
disse que o mercado de jato de tin-
ta foi o mais afetado, com uma
queda nas vendas de 21,3%. O seg-
mento de laser, por sua vez, regis-
trou um recuo de 4,8%, enquanto a
comercialização de impressoras
matriciais caiu 3,7% em relação a
2011. Para 2013, a projeção da IDC
é que sejam vendidas 4,2 milhões
de impressoras no Brasil.

Venda de
i m p r e s s o ra s
caiu 17,6% no
Brasil em 2012

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de Reais)
2012 2011

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 24.725 36.806
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do
exercício com o caixa líquido gerado
pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 3.452 3.594
Custo residual de ativo permanente baixado 392 908
Provisão para devedores duvidosos 610 489
Provisão para contingências (1.065) 2.222
Imposto de renda e contribuição social diferidos 155 119
Juros e variações monetárias provisionadas 334 138

28.603 44.275
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber, líquidas (5.083) (4.324)
Estoques (327) (45)
Impostos a recuperar 3.116 (1.758)
Partes relacionadas (9.586) (5.202)
Despesas antecipadas (815) (271)
Outras contas a receber (1.633) (3.735)
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores 1.626 792
Obrigações sociais 4.839 4.937
Obrigações fiscais 3.828 536
Outras contas a pagar e depósitos judiciais 412 142
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 24.980 35.347
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (10.807) (10.018)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento (10.807) (10.018)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos captados 2.822 1.218
Empréstimos e financiamentos pagos (664) (641)
Juros Pagos (335) (166)
Dividendos pagos (18.600) (19.401)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
atividades de financiamento (16.777) (18.990)
Redução (aumento) dos saldos de caixa
e equivalentes de caixa (2.604) 6.339
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo final 11.467 14.071
Saldo inicial 14.071 7.732
Redução (aumento) dos saldos de caixa
e equivalentes de caixa (2.604) 6.339

PROFORTE S/A TRANSPORTE DE VALORES
CNPJ/MF nº 00.116.506/0001-60

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de Reais)
Ativo 2012 2011
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 11.467 14.071
Clientes 23.612 19.139
Estoques 663 336
Impostos a recuperar 3.723 6.839
Partes relacionadas 12.685 3.057
Despesas antecipadas 3.922 3.107
Outras contas a receber 2.636 2.149
Total do ativo circulante 58.708 48.698
Não circulante
Impostos diferidos 3.874 4.029
Depósitos judiciais 50.273 49.127

54.147 53.155
Imobilizado 34.716 27.881
Intangível 195 68

34.911 27.949
Total do ativo não circulante 89.058 81.105
Total do ativo 147.766 129.803

Passivo 2012 2011
Circulante
Empréstimos e financiamentos 1.411 547
Fornecedores 3.512 1.886
Obrigações sociais 24.291 19.452
Obrigações fiscais 9.270 5.417
Partes relacionadas 42 -
Outras contas a pagar 1.838 1.425
Total do passivo circulante 40.364 28.727
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 3.220 1.928
Obrigações fiscais 3.037 3.062
Provisão para contingências 12.397 13.463
Total do passivo não circulante 18.654 18.452
Patrimônio líquido
Capital Social 20.317 20.317
Reserva Legal 4.063 4.063
Reserva de lucros a realizar 63.194 57.069
Ajuste de avaliação patrimonial 1.174 1.174
Total do patrimônio líquido 88.748 82.623
Total do passivo 147.766 129.803

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de Reais)
2012 2011

Receita operacional líquida 349.747 275.456
Custos dos serviços prestados (182.631) (129.449)
Lucro bruto 167.116 146.008
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (1.176) (989)
Gerais e administrativas (94.163) (68.468)
Outras receitas (despesas), líquidas (29.301) (17.069)

(124.640) (86.526)
Resultado operacional antes dos
efeitos financeiros 42.476 59.482
Despesas financeiras (1.936) (4.126)
Receitas financeiras 758 669

(1.178) (3.457)
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social 41.298 56.025
Imposto de renda e contribuição social correntes (16.418) (19.100)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (155) (119)
Lucro líquido do exercício 24.725 36.806
Lucro por ação 1,22 1,81

1. Contexto operacional: A Proforte SA. Transporte de Valores (Compa-
nhia) é uma sociedade anônima de capital fechado, com capital 100% brasi-
leiro, que tem por objeto social a prestação de serviços de transportes de
valores em veículos especialmente construídos para esse fim e custódia de
valores. Adicionalmente, presta serviços para estabelecimentos financeiros,
comerciais, industriais e outros. A Companhia está sediada na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, à Avenida São Francisco, 497 e tem base para
prestação de serviços nos Estados de Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Paraná. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: a. De-
claração de conformidade (com relação às normas do CPC): As de-
monstrações financeiras preparadas conforme as práticas contábeis adota-
das no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamen-
tos, as Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela
Diretoria em 25 de abril de 2013. b. Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exce-
ção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado, devidamente reconhecidos no resultado. c. Moeda funcional e
moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresenta-
das em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais
próximo. d. Uso de estimativas: A preparação de demonstrações financei-
ras exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas
no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos
futuros afetados. Sendo assim, nas demonstrações financeiras são incluídas
diversas estimativas referentes a ajustes a valor presente, provisão para
créditos de liquidação duvidosa, vida útil do ativo imobilizado e provisões
necessárias para passivos contingentes, a fim de calcular projeções para
determinar a recuperação de saldos do imobilizado e intangível, bem como
para determinar a provisão para imposto de renda. e. Reclassificações:
Para fins de comparabilidade, no balanço patrimonial de 31 de dezembro de
2011 foram reclassificados o montante de R$ 722, anteriormente apresenta-
do nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de
2011 na rubrica de impostos diferidos no passivo não circulante, para a ru-
brica de ativo fiscal diferido no ativo não circulante. 3. Sumário das princi-
pais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas abaixo têm sido
aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas
demonstrações financeiras. Certos valores no balanço patrimonial foram re-
classificados para estar em conformidade com a apresentação do ano cor-
rente (veja nota explicativa 2e). a. Instrumentos financeiros: i. Ativos fi-
nanceiros não derivativos: A Companhia reconhece os empréstimos e re-
cebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ati-
vos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a
data na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contra-
tuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a
Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferi-
dos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em
tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo
separado. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor lí-
quido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção
de liquida-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. A Companhia classifica os ativos financeiros não derivati-
vos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo
por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. Ativos financeiros re-
gistrados pelo valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma
decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo
com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da
Companhia. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são re-
conhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. O
ativo financeiro designado pelo valor justo por meio do resultado compreen-
de as aplicações financeiras. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e
recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmen-
te pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos de
qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebí-
veis abrangem contas a receber de clientes, partes relacionadas e outras
contas a receber. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de
caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros com venci-
mento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os
quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são
utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. ii. Passivos financei-
ros não derivativos:Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das dispo-
sições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um passivo
financeiro quando tem sua obrigação contratual retirada, cancelada ou ven-
cida. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor jus-
to acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhe-
cimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortiza-
do através do método dos juros efetivos. A Companhia tem os seguintes
passivos financeiros não derivativos: fornecedores, empréstimos e financia-
mentos, partes relacionadas e outras contas a pagar. iii. Instrumentos fi-
nanceiros derivativos: A Companhia não detém instrumentos financeiros
derivativos em 31 de dezembro de 2012 e 2011. iv. Capital social: Ações
ordinárias: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.

Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de
ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de
quaisquer efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios conforme
definido em Estatuto são reconhecidos como passivo, qualquer dividendo
adicional só é registrado como passivo quando efetivamente aprovado pelos
acionistas. f. Imobilizado: i. Reconhecimento e mensuração: Itens do
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou constru-
ção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas
de redução ao valor recuperável (impairment), quando necessário. O custo
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. ii. Custos
subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é
provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos se-
rão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorren-
tes são reconhecidos no resultado quando incorridos. iii. Depreciação:
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado
do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. Terrenos
não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da
data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de
ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e
o ativo está disponível para utilização. As vidas úteis estimadas para o exer-
cício corrente e comparativo são as seguintes:
Benfeitoria em imóveis de terceiros 10%
Instalações 10%
Máquinas e equipamentos 10%
Móveis e utensílios 10%
Veículos 4% a 33,33%
Equipamentos de informática 20%
Laboratório eletrônico 10%
Equipamentos de vigilância eletrônica 10%
Outros 10%
g. Redução ao Valor Recuperável (Impairment): i. Ativos financeiros
não derivativos (incluindo recebíveis): Um ativo financeiro não mensu-
rado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de re-
porte para determinar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se
existir uma evidência objetiva de perda, como resultado de um ou mais
eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo, e que
aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados daquele ativo que podem ser estimados de uma maneira con-
fiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor
pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do deve-
dor, a renegociação do valor devido à Companhia em condições que a
Companhia não aceitaria em outras transações, indicações de que o deve-
dor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de
um mercado ativo para um título. ii. Ativos não financeiros: Os valores
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não o imposto de
renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável.
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determina-
do. O valor recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos
de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes
utilizando uma taxa de desconto antes de impostos que reflita as condi-
ções vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capi-
tal e os riscos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recu-
perável, os ativos que não podem ser testados individualmente são agru-
pados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contí-
nuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros
ativos ou grupos de ativos. Uma perda por redução ao valor recuperável é
reconhecida caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperá-
vel estimado. Perdas de valor são reconhecidas no resultado. As perdas de
valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a
cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda te-
nha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é rever-
tida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para deter-
minar o valor recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é
revertida somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exce-
da o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amor-
tização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. A Administra-
ção da Companhia não identificou qualquer evidência que justificasse a
necessidade de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de
2012. d. Benefícios a empregados: i. Benefícios de curto prazo a em-
pregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despe-
sas conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reco-
nhecido pelo montante esperado a ser pago para os planos de curto prazo
de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros, se a Companhia
tem uma obrigação legal ou construtiva presente de pagar esse montante
em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação
possa ser estimada de maneira confiável. ii. Benefícios de término de
vínculo empregatício: Os benefícios de término de vínculo empregatício
são reconhecidos como uma despesa quando a Companhia está compro-
vadamente comprometida, sem possibilidade realista de retrocesso, com
um plano formal detalhado para rescindir o contrato de trabalho antes da
data de aposentadoria normal ou prover benefícios de término de vínculo
empregatício em função de uma oferta feita para estimular a demissão
voluntária. Os benefícios de término de vínculo empregatício por demis-
sões voluntárias são reconhecidos como despesa caso a Companhia te-
nha feito uma oferta de demissão voluntária, seja provável que a oferta
será aceita, e o número de funcionários que irão aderir ao programa possa
ser estimado de forma confiável. Caso os benefícios sejam pagáveis por
mais de 12 meses após a data base das demonstrações financeiras, então
eles são descontados aos seus valores presentes. h. Provisões: Uma pro-
visão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia
tem uma obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido. i. Receita operacional: A receita
de serviços prestados é medida pelo valor justo da contraprestação rece-
bida ou a receber. A receita é reconhecida quando existe evidência convin-
cente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a presta-
ção do serviço foram transferidos para o comprador, de que for provável

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

Reserva Ajuste de Total do
Capital Reserva de lucro avaliação Lucros patrimônio
social legal a realizar patrimonial acumulados líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2010 20.317 3.066 40.661 1.174 - 65.218
Lucro líquido do exercício - - - - 36.806 36.806
Reserva Legal - 997 - - (997) -
Dividendos propostos - - - - (19.401) (19.401)
Reserva de lucros a realizar - - 16.408 - (16.408) -
Saldo em 31 de dezembro de 2011 20.317 4.063 57.069 1.174 82.623
Lucro líquido do exercício - - - - 24.725 24.725
Reserva Legal - - - - - -
Dividendos propostos - - - - (18.600) (18.600)
Reserva de lucros a realizar - - 6.125 - (6.125) -
Saldo em 31 de dezembro de 2012 20.317 4.063 63.194 1.174 - 88.748

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de Reais)

que os benefícios econômicos futuro fluirão para a Companhia; e as des-
pesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la
possam ser mensuradas de forma confiável. j. Arrendamentos: iii. Ativos
arrendados: Ativos mantidos pela Companhia sob arrendamentos que
transferem substancialmente para a Companhia todos os riscos e benefí-
cios de propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No
reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado pelo montante igual
ao menor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos míni-
mos do arrendamento. Após o reconhecimento inicial, o ativo é contabiliza-
do de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. iv. Pagamentos de
arrendamentos: Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados
sob arrendamentos financeiros são alocados entre despesas financeiras e
redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são alocadas a
cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. k.
Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem as
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo
por meio do resultado e juros. A receita de juros é reconhecida no resultado
pelo método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despe-
sas com juros, descontos concedidos e outras despesas bancárias. l. Re-
sultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do
resultado do período atribuível aos acionistas da Companhia no exercício,
nos termos do CPC 41- Resultado por Ação. m. Imposto de renda e con-
tribuição social: O imposto de renda e a contribuição social, do exercício
corrente e diferido, são calculados com base nas alíquotas de 15% acres-
cida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido. A despesa com imposto de renda e contribuição so-
cial compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado. O imposto
corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício às taxas
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apre-
sentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a
pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhe-
cido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados
para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas
que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas re-
vertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente
decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras. Os
ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacio-
nam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre
a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e
contribuição social diferido é reconhecido por diferenças temporárias de-
dutíveis quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão
disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda
e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão
reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável. 4.
Determinação do valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis
da Companhia requerem a determinação do valor justo, tanto para os ati-
vos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos
têm sido determinados para propósitos de mensuração e/ou divulgação
baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, informações adicionais
sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulga-
das nas notas explicativas específicas àquele ativo ou passivo. i. Contas a
receber de clientes e outros recebíveis: Os valores justos de contas a
receber e outros recebíveis, excluindo construção em andamento, são es-
timados como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela
taxa de mercado dos juros apurados na data de mensuração. Contas a
receber de curto prazo que não são sujeitos a correção de juros são men-
surados ao valor original da fatura se o efeito de desconto a valor presente
não é material. O valor justo é determinado na data de reconhecimento e,
para fins de divulgação, na data base das demonstrações financeiras. v.
Outros passivos financeiros não derivativos: Outros passivos financei-
ros não derivativos são mensurados ao valor justo no reconhecimento ini-
cial e, para fins de divulgação, a cada data de relatório anual. O valor justo
é calculado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa
futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de
mensuração. Para arrendamentos financeiros, a taxa de juros é apurada
por referência a contratos de arrendamento semelhantes.
A Diretoria Ronaldo Ferreira - Contador - CRC 1SP230211/O-5
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Março de 2013
1. Data, Hora e Local: Realizada em 27 de março de 2013, às 11h00, na Avenida Dr. Marcos
Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 6º andar, Parte I, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio
Castelo Branco Office Park, Barueri - SP. 2. Convocação e Presença: Convocação realizada nos
termos do Estatuto Social da Companhia, presentes os Srs. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira,
Francisco Jose Morandi López, Rinaldo Pecchio Junior, Sidney Simonaggio, Airton Ribeiro de
Matos, Vincent Winslow Mathis, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese.
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e
secretariados pela Sra. Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre
(a) Realização pela Companhia da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de
colocação e sob regime de garantia firme de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão”,
“Debêntures”, “Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente); e (b) Delegação de
poderes à Diretoria da Companhia (“Diretoria”), a fim de autorizar seus membros a tomar todas as
providências necessárias à realização da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Abertos
os trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os
membros do Conselho de Administração: 5.1. Aprovação da Emissão: aprovaram a Emissão, que
será objeto da Oferta Restrita, com as seguintes características e condições principais: (a) Número
da Emissão e Número de Séries: a emissão constitui a 2ª (segunda) emissão de debêntures da
Companhia e será realizada em série única; (b) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão
será de R$498.000.000,00 (quatrocentos e noventa e oito milhões de reais) na Data de Emissão
(conforme definida abaixo); (c) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures
será de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (d) Quantidade
de Debêntures Emitidas: serão emitidas 49.800 (quarenta e nove mil e oitocentas) Debêntures, em
série única; (e) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das
Debêntures será o dia 15 de maio de 2013 (“Data de Emissão”); (f) Forma: as Debêntures serão
emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados;
(g) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da
Companhia; (h) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58,
caput, da Lei das Sociedades por Ações, não conferindo qualquer privilégio especial ou geral a seus
titulares, e sem qualquer segregação de bens da Companhia, em particular para garantir os
debenturistas em caso de necessidade de execução judicial ou extrajudicial das obrigações da
Companhia decorrentes das Debêntures e da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de
Emissão”); (i) Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 (seis)
anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de maio de 2019 (“Data de
Vencimento das Debêntures”); (j) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures
serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, nos termos da
Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação das Debêntures, com a
intermediação de instituições financeiras contratadas para este fim (“Coordenadores”); (k) Registro
para Colocação e Negociação: as Debêntures serão registradas para distribuição no mercado
primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Títulos e para negociação no mercado
secundário por meio do Cetip21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição e a
negociação liquidadas por meio da CETIP e as Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP;
(l) Prazo de Subscrição: as Debêntures serão subscritas, a qualquer tempo a partir da data de
início de distribuição da Oferta Restrita, observado o disposto no artigo 8º, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 476; (m) Forma e Preço de Integralização: as Debêntures serão integralizadas no
mercado primário à vista, na data de subscrição (“Data de Integralização”), em moeda corrente
nacional, por meio do MDA, por, no máximo, 20 (vinte) Investidores Qualificados, no ato da
subscrição e integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração descrita
abaixo, observado o disposto no artigo 4°, inciso II, da Instrução CVM 476; (n) Destinação dos
Recursos: os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente
destinados à liquidação das notas promissórias comerciais da 1ª (primeira) emissão da Companhia;
(o) Atualização Monetária: as Debêntures não terão o seu Valor Nominal Unitário atualizado
monetariamente; (p) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal
Unitário de cada uma das Debêntures, conforme aplicável, incidirão juros remuneratórios
correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos
DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP,
acrescida exponencialmente de sobretaxa de até 0,79% (setenta e nove centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser definida em procedimento de coleta de
intenção de investimento junto aos potenciais investidores, sem recebimento de reservas, sem lotes
mínimos ou máximos, para a definição da taxa final da Remuneração (“Procedimento de
Bookbuilding”), calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis
decorridos, desde a Data de Emissão ou a data de último pagamento da Remuneração, o que
ocorrer por último, até a data do seu efetivo pagamento; (q) Pagamento da Remuneração: o
pagamento da Remuneração das Debêntures será realizado semestralmente a partir da Data de
Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 15 de novembro de 2013 e o último, na Data de
Vencimento; (r) Amortização: o Valor Nominal Unitário de cada uma das Debêntures será
amortizado em três parcelas anuais e consecutivas, a partir do 48º (quadragésimo oitavo) mês de
vigência das Debêntures, contado da Data de Emissão; (s) Encargos Moratórios: ocorrendo
impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas relativa às Debêntures,
os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i) juros de mora calculados desde a data do inadimplemento
até a data do efetivo pagamento, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro rata
temporis, sobre o montante devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial; e (ii) multa moratória convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por
cento) sobre o valor devido e não pago; (t) Repactuação: não haverá repactuação programada das
Debêntures; (u) Aquisição Facultativa: a Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir
Debêntures em circulação, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades
por Ações e o que a esse respeito dispuser a Escritura de Emissão; (v) Resgate Antecipado
Facultativo: a partir do 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data de Emissão (inclusive),
a Companhia poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, promover o resgate antecipado de
parte ou totalidade das Debêntures em Circulação, com o consequente cancelamento de tais
Debêntures, mediante as condições a serem previstas na Escritura de Emissão, inclusive no que se
refere a pagamento de prêmio; (w) Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos
eventos de vencimento antecipado a serem previstos na Escritura de Emissão, as obrigações
decorrentes das Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas e imediatamente
exigíveis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos
termos da Escritura de Emissão; e (x) Dispensa de Registro na CVM e na Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”): nos termos do artigo 6º da
Instrução CVM 476, a Oferta Restrita é automaticamente dispensada de registro perante a CVM, por
se tratar de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, assim como é
automaticamente dispensada de registro na ANBIMA, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 25 do
“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários”. 5.2. Poderes à Diretoria da Companhia: diante da competência
do Conselho de Administração para deliberar sobre a emissão pública de quaisquer valores
mobiliários pela Companhia, como é o caso das Debêntures, de acordo com a deliberação 5.1.
acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria a: (a) tomar todas as providências para a
realização da Emissão e da Oferta Restrita e representar a Companhia perante quaisquer entidades
públicas ou privadas no âmbito da Oferta; (b) contratar: (i) Banco Bradesco BBI S.A. e Banco JP
Morgan S.A., integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, de primeira linha, para
coordenar a Oferta Restrita; (ii) a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários para
atuar como agente fiduciário; (iii) o Banco Bradesco S.A. para prestar os serviços de banco
liquidante, mandatário e escriturador das Debêntures; e (iv) os demais prestadores de serviços para
a Oferta, tais como assessores legais, CETIP, agências de classificação de risco, agências de
publicidade, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos;
(c) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da
Oferta Restrita, incluindo sem limitação, a celebração da Escritura de Emissão, do contrato de
colocação da Oferta Restrita, de cartas e/ou declarações a serem encaminhadas à CETIP, e todos
os demais documentos referentes à Emissão e à Oferta Restrita, bem como os respectivos
aditamentos que eventualmente se fizerem necessários; (d) celebrar, sem a necessidade de nova
autorização societária da Companhia, aditamento à Escritura de Emissão com o objetivo de ratificar
a remuneração das Debêntures ao final do Procedimento de Bookbuilding, bem como a quantidade
de Debêntures efetivamente emitidas; e (e) negociar os termos e condições finais dos documentos
da Emissão e da Oferta Restrita, e seus eventuais aditamentos, incluindo obrigações da Companhia,
eventos de inadimplemento, condições de resgate antecipado e vencimento antecipado das
Debêntures e declarações a serem prestadas. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser
tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de
sumário, a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. Assinaturas: Mesa: Pedro de
Freitas Almeida Bueno Vieira - Presidente, Soila Máira Ferreira da Silva Rodrigues - Secretária.
Conselheiros de Administração: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Francisco Jose Morandi
López, Rinaldo Pecchio Junior, Sidney Simonaggio, Airton Ribeiro de Matos, Vincent Winslow
Mathis, Marcelo de Carvalho Lopes e Carlos Augusto Galvani Marchese. Barueri, 27 de março de
2013. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Soila Máira Ferreira da
Silva Rodrigues - Secretária. JUCESP nº 161.155/13-3 em 26/04/2013. Gisela Simiema Ceschin -
Secretária Geral.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr. e 1 maio 2013, Empresas, p. B2.




