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A GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. (“SECURITIZADORA” OU “EMISSORA”), EM CONJUNTO COM O BANCO VOTORANTIM S.A. (“COORDENADOR LÍDER”) E COM O  
BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“COORDENADOR” E, EM CONJUNTO COM O COORDENADOR LÍDER, “COORDENADORES”), REALIZARÁ A EMISSÃO DE 864 
(OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (“CRA”) ESCRITURAIS (“EMISSÃO”), PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, NOS 
TERMOS DA INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 400”)  
DA 1ª SÉRIE DA 3ª EMISSÃO DA EMISSORA, COM VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE R$ 312.500,00 (TREZENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS REAIS), PERFAZENDO, EM 03 DE 
JULHO DE 2014 (“DATA DE EMISSÃO”), O VALOR TOTAL DE R$ 270.000.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES DE REAIS) (“OFERTA”).
A EMISSORA, COM A PRÉVIA CONCORDÂNCIA DOS COORDENADORES E DA DEVEDORA, AUMENTOU A QUANTIDADE DE CRA ORIGINALMENTE OFERTADA EM ATÉ 20% 
(VINTE POR CENTO) (“CRA ADICIONAIS”), NOS TERMOS DO ARTIGO 14, PARÁGRAFO 2º, DA INSTRUÇÃO CVM 400 (“OPÇÃO DE CRA ADICIONAIS”). SEM PREJUÍZO DOS CRA 
ADICIONAIS, OS COORDENADORES, APÓS CONSULTA E CONCORDÂNCIA PRÉVIA DA EMISSORA E DA DEVEDORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 400, 
DISTRIBUIRÃO UM LOTE SUPLEMENTAR DE CRA QUE TOTALIZA ATÉ 15% (QUINZE POR CENTO) DA QUANTIDADE DE CRA ORIGINALMENTE OFERTADA (“OPÇÃO DE LOTE 
SUPLEMENTAR” E “CRA DO LOTE SUPLEMENTAR”, RESPECTIVAMENTE), TENDO EM VISTA QUE A DEBÊNTURE TEM UM VALOR EQUIVALENTE À QUANTIDADE DE CRA 
AUMENTADA PELO EXERCÍCIO DA OPÇÃO DE CRA ADICIONAIS E/OU OPÇÃO DE LOTE SUPLEMENTAR.
OS CRA SERÃO REGISTRADOS PARA DISTRIBUIÇÃO EM SISTEMA OPERACIONALIZADO E ADMINISTRADO PELA CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS (“CETIP”) E/OU EM 
SISTEMA ADMINISTRADO E OPERACIONALIZADO PELA BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (“BM&FBOVESPA”), E SERÃO ADMITIDOS À 
NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO.
A EMISSÃO FOI APROVADA EM REUNIÃO DE DIRETORIA DA EMISSORA, REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2013, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO EM 21 DE JANEIRO DE 2013, SOB O Nº 31.623/13-0 E PUBLICADA NO JORNAL O DIA DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (“DOESP”), EM 
24 DE JANEIRO DE 2013.
A DATA DE VENCIMENTO DOS CRA SERÁ 15 DE JUNHO DE 2017 (“DATA DE VENCIMENTO”).
O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA SERÁ AMORTIZADO ANUALMENTE, EM 2 (DUAS) PARCELAS IGUAIS E SUCESSIVAS, SENDO O PRIMEIRO PAGAMENTO DEVIDO 
EM 15 DE JUNHO DE 2016 E O SEGUNDO PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO, OU SEJA, EM 15 DE JUNHO DE 2017 (“AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA”). O VALOR 
NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA OU O SALDO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA, CONFORME O CASO, NÃO SERÁ CORRIGIDO MONETARIAMENTE. OS CRA FARÃO JUS 
À REMUNERAÇÃO INCIDENTE, DESDE A DATA DA 1ª INTEGRALIZAÇÃO, SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA OU SOBRE O SALDO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO 
DOS CRA, CONFORME O CASO, QUE CORRESPONDERÁ À VARIAÇÃO ACUMULADA DE 110% (CENTO E DEZ POR CENTO), CONFORME DEFINIDO NO PROCEDIMENTO 
DE BOOKBUILDING CONDUZIDO PELOS COORDENADORES, DAS TAXAS MÉDIAS DIÁRIAS DOS DI - DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS DE UM DIA, “OVER EXTRA GRUPO”, 
EXPRESSA NA FORMA PERCENTUAL AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, CALCULADAS E DIVULGADAS PELA CETIP, DE ACORDO COM A 
FÓRMULA DESCRITA NO ITEM 6.2 DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO. O PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING FOI CONDUZIDO PELOS COORDENADORES EM CONJUNTO COM 
A EMISSORA.
OS CRA TÊM COMO LASTRO OS RECEBÍVEIS ORIGINADOS PELA DEVEDORA EM RAZÃO DA EMISSÃO DE 1 (UMA) DEBÊNTURE SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEL EM AÇÃO, DA 
ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, 
COM VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE R$ 270.000.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MILHÕES DE REAIS) (“DEBÊNTURE”), A QUAL SERÁ SUBSCRITA E INTEGRALIZADA 
PELO BANCO VOTORANTIM (“DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO”) E POSTERIORMENTE ALIENADA, MEDIANTE NEGOCIAÇÃO PRIVADA, PARA A EMISSORA. A 
SECURITIZADORA INSTITUIU O REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, SOBRE O FUNDO DE 
DESPESAS, SOBRE OS VALORES QUE VENHAM A SER DEPOSITADOS NA CONTA CENTRALIZADORA E SOBRE AS GARANTIAS, NOS TERMOS DA CLÁUSULA NONA DO 
TERMO DE SECURITIZAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997, CONFORME ALTERADA (“LEI Nº 9.514”), COM A NOMEAÇÃO DA SLW 
CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. COMO AGENTE FIDUCIÁRIO. O OBJETO DO REGIME FIDUCIÁRIO SERÁ DESTACADO DO PATRIMÔNIO DA EMISSORA E PASSOU 
A CONSTITUIR PATRIMÔNIO SEPARADO, DESTINANDO-SE ESPECIFICAMENTE AO PAGAMENTO DOS CRA E DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO REGIME FIDUCIÁRIO, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 9.514.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 83 A 99 DESTE PROSPECTO PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER 
CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRA.
MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A SECURITIZADORA, OS CRA E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES NO ENDEREÇO INDICADO NA SEÇÃO 
“IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DOS COORDENADORES, DO CONSULTOR JURÍDICO E DO AUDITOR INDEPENDENTE DA EMISSORA” E À CVM NO 
ENDEREÇO INDICADO NA SEÇÃO “EXEMPLARES DO PROSPECTO”, NAS PÁGINAS 34 A 36 DESTE PROSPECTO DEFINITIVO.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE 
A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO DOS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS”.
A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRA DEMANDA COMPLEXA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO.  
RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SEUS CONSULTORES FINANCEIROS OS RISCOS DE INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E 
OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO 
TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS.

A data deste Prospecto é 03 de julho de 2014

COORDENADORCOORDENADOR LÍDER

CONSULTOR JURÍDICO DA OFERTA

A(O) presente oferta  pública  (programa)  foi elaborada(o)  de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição 
de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por  parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou 
julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições  participantes, bem como sobre os valores mobiliários  a serem distribuídos. Este selo 
não implica recomendação de investimento.
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1.1. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE  

PROSPECTO POR REFERÊNCIA 

 

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela relativas, 

tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades, plantas e equipamentos, 

composição do capital social, administração, recursos humanos, processos judiciais, 

administrativos e arbitrais e as informações exigidas no Anexo III, itens 4 a 7, e Anexo III-A, ambos 

da Instrução CVM 400, bem como: (a) a informação acerca da adesão ou não da Emissora, por 

qualquer meio, a padrões internacionais relativos à proteção ambiental, incluindo referência 

específica ao ato ou documento de adesão; (b) as informações acerca das políticas de 

responsabilidade social, patrocínio e incentivo cultural adotadas pela Emissora, assim como dos 

principais projetos desenvolvidos nessas áreas ou nos quais participe; (c) a descrição dos 

negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim entendidos os negócios 

realizados com os respectivos controladores, bem como com empresas ligadas, coligadas, sujeitas 

a controle comum ou que integrem o mesmo grupo econômico da Emissora; (d) a descrição 

detalhada das práticas de governança corporativa; e (e) análise e comentários da Administração 

sobre as demonstrações financeiras da Emissora, nos termos solicitados pelo Código ANBIMA de 

Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores 

Mobiliários, podem ser encontradas no Formulário de Referência, elaborado nos termos da 

Instrução CVM 480, que se encontra disponível para consulta nos seguintes websites: 

 www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Cias abertas e estrangeiras”, clicar em “ITR, 

DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras informações”, buscar por “Gaia Agro Securitizadora”, e 

selecionar “Formulário de Referência”). 

As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações 

financeiras e as informações financeiras trimestrais – ITR, elaboradas em conformidade com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas internacionais 

de relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standarts Board (IASB), as normas e 

regulamentos emitidos pela CVM, para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013, 

2012 e 2011, podem ser encontradas no seguinte website: 

 www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Cias abertas e estrangeiras”, clicar em “ITR, 

DFP, IAN, IPE, FC, FR e outras informações”, buscar por “Gaia Agro Securitizadora”, e 

selecionar “DFP” ou “ITR”, conforme o caso). 
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1.2. DEFINIÇÕES 

 

Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos nesta 

Seção, salvo se de outra forma for determinado neste Prospecto ou se o contexto assim o exigir. 

“Agente Escriturador” ou “Agente 

Registrador” ou “Custodiante do 

Termo de Securitização” ou “BNY 

Mellon”: 

o BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na 

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 

Avenida Presidente Wilson, n.º 231, 4º (parte), 11º, 13º e 17º 

(parte) andares, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

02.201.501/0001-61, responsável pela escrituração dos CRA, 

pela digitação e pelo registro dos CRA, em nome da 

Emissora, para fins de custódia eletrônica e de liquidação 

financeira de eventos de pagamentos na BM&FBOVESPA 

e/ou na CETIP, conforme o caso, para distribuição no 

mercado primário e para negociação no mercado secundário 

e pela custódia do Termo de Securitização, nos termos do 

Contrato de Prestação de Serviços e dos itens 3.7, 4.10 e 

4.11 do Termo de Securitização e; 

 

“Agente Fiduciário”: a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., sociedade com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 6º e 10º 

andares, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

50.657.675/0001-86; 

 

“Alienação Fiduciária dos 

Imóveis”: 

a garantia constituída pela Devedora nos termos dos 

Contratos de Alienação Fiduciária, por meio do qual os 

Imóveis foram alienados fiduciariamente à Emissora; 

 

“Amortização Programada”:  a amortização programada dos CRA nos termos do item 6.8 

do Termo de Securitização; 

 

“ANBIMA”: a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais – ANBIMA, pessoa jurídica de 

direito privado com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 

230, 13º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

34.271.171/0001-77; 
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“Anexos”: os anexos ao Termo de Securitização, cujos termos são 

parte integrante e complementar do Termo, para todos os 

fins e efeitos de direito; 

 

“Anúncio de Encerramento”: o anúncio de encerramento da Oferta mediante publicação 

no jornal “Valor Econômico” pela Emissora e pelos 
Coordenadores, na forma do artigo 29 da Instrução CVM 

400; 

 

“Anúncio de Início”: o anúncio de início da Oferta mediante publicação no jornal 

“Valor Econômico” pela Emissora e pelos Coordenadores, na 
forma do artigo 52 da Instrução CVM 400; 

 

“Aplicações Financeiras 

Permitidas”: 

todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio 

Separado que estejam depositados em contas correntes de 

titularidade da Emissora deverão ser aplicados em: títulos 

federais de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN e/ou 

quotas de fundo(s) de investimento da classe renda fixa 

administrados por empresas pertençam às Instituições 

Autorizadas, de perfil conservador, que tenha(m) seu(s) 

patrimônio(s) alocado(s) preponderantemente em títulos 

federais de emissão do Tesouro Nacional ou do BACEN e 

que sejam administrados pelas Instituições Autorizadas 

indicadas acima; e/ou Certificados de Depósito Bancário 

emitidos ou operações compromissadas contratadas junto as 

Instituições Autorizadas, em qualquer caso, com liquidez 

diária; 

 

“Assembleia Geral” ou 

“Assembleia”: 

 

a assembleia geral de Titulares de CRA, realizada na forma 

da Cláusula XII do Termo de Securitização; 

 

“Aviso ao Mercado”: o aviso ao mercado publicado em 23 de maio de 2014 e 

republicado em 02 de junho de 2014 pela Emissora e pelos 

Coordenadores no jornal “Valor Econômico”, informando os 

termos e condições da Oferta, nos termos do artigo 53 da 

Instrução CVM 400; 

 

“Aviso de Recebimento”: o comprovante escrito, emitido pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, relativo ao recebimento de quaisquer 

notificações, com a assinatura da pessoa que recebeu e a 

data da entrega do documento, que possui validade jurídica 

para a demonstração do recebimento do objeto postal ao 

qual se vincula; 
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“BACEN”: o Banco Central do Brasil; 

 

“Banco Liquidante”: o Banco Bradesco S.A., contratado pela Emissora para 

operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer 

valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA, 

executados por meio do sistema da BM&FBOVESPA ou da 

CETIP, conforme o caso, nos termos do item 4.12 do Termo 

de Securitização; 

 

“BM&FBOVESPA”: 

 

a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros, sociedade anônima de capital aberto com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça 

Antônio Prado, n° 48, 7° andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º 09.346.601/0001-25; 

 

“BOVESPAFIX”: o ambiente de negociação de ativos e renda fixa 

administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA; 

 

“Brasil” ou “País”: a República Federativa do Brasil; 

 

“Boletim de Subscrição”: o boletim de subscrição por meio do qual os Investidores 

subscreverão CRA; 

 

“CETIP”: a CETIP S.A. – Mercados Organizados, sociedade por ações 

com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida República do Chile, n.º 230, 7° (parte), 

10° e 11º andares, CEP 20031-170, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º 09.358.105/0001-91; 

 

“CETIP21”: o módulo de negociação de títulos e valores mobiliários 

administrado e operacionalizado pela CETIP; 

 

“CMN”: o Conselho Monetário Nacional; 

 

“CNPJ/MF”: o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda; 

 

“Código Civil”: a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme 

alterada; 
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“Código de Processo Civil”: a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada; 

 

“COFINS”: a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social; 

 

“Condições Suspensivas”: são a (i) a integralização da Debênture pelo Banco 

Votorantim, nos termos da Escritura de Emissão; (ii) a 

formalização do Contrato de Negociação Privada da 

Debênture; e (iii) o atendimento das condições precedentes 

definidas no Contrato de Distribuição, cuja ocorrência é 

condição para que, nos termos do artigo 125 do Código Civil 

Brasileiro, a aquisição da Debênture pela Emissora, nos 

termos do item 2.1.1. do Contrato de Negociação Privada de 

Debênture, tornem-se eficazes. 

 

“Conta Centralizadora”: a conta corrente de titularidade da Emissora mantida junto ao 

Banco do Brasil S.A., sob o n.º 6305-3, agência 3222-0, na 

qual serão depositados: (i) os recursos do Fundo de 

Despesas; e (ii) os pagamentos relativos aos Direitos 

Creditórios do Agronegócio, até a quitação integral de todas 

as obrigações relacionadas aos CRA e os valores referentes 

à integralização dos CRA; 

 

“Conta de Livre Movimentação”: a conta corrente nº 6622-2, agência 1893-7, no Banco do 

Brasil S.A., de livre movimentação e de titularidade da 

Devedora; 

 

“Contrato(s) de Adesão”: o(s) Contrato(s) de Adesão ao Contrato de Coordenação, 

Colocação e Distribuição Pública de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio, Sob o Regime de Garantia 

Firme e de Melhores Esforços de Colocação, da 1ª Série da 

3ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A., celebrado(s) 

entre os Coordenadores, os Participantes Especiais e as 

Instituições Consorciadas, conforme o caso, com 

interveniência e anuência da Emissora; 

“Contratos de Alienação 

Fiduciária”: 

cada um dos Instrumentos Particulares de Contrato de 

Alienação Fiduciária de Imóveis e Outras Avenças, 

celebrados entre a Devedora e a Emissora, com 

interveniência e anuência do Agente Fiduciário, em 11 de 

junho de 2014, que regulam a Alienação Fiduciária dos 

Imóveis; 
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“Contrato de Negociação Privada 

de Debênture”: 

Instrumento Particular de Negociação Privada de Debênture 

e Outras Avenças, celebrado entre o Banco Votorantim, a 

Emissora e a Devedora, na qualidade de interveniente, em 

11 de junho de 2014;  

 

“Contrato de Prestação de 

Serviços”: 

o Contrato de Prestação de Serviços de Agente Escriturador, 

Agente Registrador, Agente Digitador, Custodiante e Outras 

Avenças, celebrado entre a Emissora e o BNY Mellon, em 11 

de junho de 2014; 

 

“Contrato de Custódia de 

Documento Comprobatório”: 

o Contrato de Prestação de Serviços de Custodiante de 

Documento Comprobatório, celebrado entre a Emissora e o 

Custodiante, em 11 de junho de 2014; 

 

“Contrato de Distribuição”: o Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 

Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, Sob o 

Regime de Garantia Firme e Melhores Esforços de 

Colocação, da 1ª Série da 3ª Emissão da Gaia Agro 
Securitizadora S.A., celebrado em 28 de maio de 2014, entre 

a Emissora e os Coordenadores, com interveniência e 
anuência da Devedora e da BM&FBOVESPA; 

 

“Contrato de Distribuição da 

Debênture”: 

o Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição com 

Esforços Restritos de Colocação de Debênture Simples, não 

Conversível em Ação, da Espécie com Garantia Real, com 
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, Sob Regime 

de Garantia Firme de Colocação, da 2ª Emissão da 

Coteminas S.A., celebrado em 11 de junho de 2014, entre a 

Devedora e o Banco Votorantim; 
 

“Coordenador”: o BB - Banco de Investimento S.A., instituição financeira com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Rua Senador Dantas, nº.105, 36º andar, Centro, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30; 
 

“Coordenadores”: o Coordenador e o Coordenador Líder, quando referidos em 
conjunto; 

 

“Coordenador Líder” ou “Banco 

Votorantim”: 

o Banco Votorantim S.A., instituição financeira integrante do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na 
Av. das Nações Unidas, n.º 14.171, Torre A, 18º andar, 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.º 59.588.111/0001-03;  
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“CRA”: os certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª (primeira) 

série da 3a (terceira) emissão da Securitizadora; 

 

“CRA em Circulação”: a totalidade dos CRA em circulação no mercado, excluídos 

aqueles de titularidade da Devedora e os que a Emissora 

possuir em tesouraria, ou que sejam de propriedade de seus 

respectivos controladores ou de qualquer de suas 

respectivas controladas ou coligadas, dos fundos de 

investimento administrados por sociedades integrantes do 

grupo econômico da Emissora e/ou da Devedora ou que 

tenham suas carteiras geridas por sociedades integrantes do 

grupo econômico da Emissora e/ou da Devedora, bem como 

dos respectivos diretores, conselheiros e respectivos 

cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e 

colaterais até o segundo grau das pessoas acima 

mencionadas; 

 

“Créditos do Patrimônio 

Separado”: 

a composição do Patrimônio Separado representada (i) pelos 

Direitos Creditórios do Agronegócio; (ii) pelo Fundo de 

Despesas; e (iii) pelas respectivas garantias e bens ou 

direitos decorrentes dos itens “i” a “ii”, acima, conforme 

aplicável; 

 

“CSLL”: a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;  

 

“Custodiante do Documento 

Comprobatório”: 

a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., sociedade com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 6º e 10º 

andares, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 50.657.675/0001-86; 

 

“Custos da Oferta”: significam: (i) despesas da Emissora com a CVM, CETIP, 

BM&FBOVESPA e ANBIMA, conforme o caso; (ii) comissões 

de estruturação, emissão, garantia firme, sucesso, 

coordenação e colocação dos CRA por ocasião de sua 

distribuição pública, e demais valores devidos nos termos 

dos Documentos da Operação, incluindo, conforme aplicável, 

aquelas relativas à realização de road show e marketing; (iii) 

despesas com confecção de prospecto; (iv) despesas com a 

publicação de avisos ao mercado, anúncios de início e 
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encerramento da distribuição pública dos CRA, na forma da 

regulamentação aplicável; (v) honorários e demais verbas e 

despesas iniciais devidos ao Agente Fiduciário; (vi) 

honorários e demais verbas e despesas devidos a 

advogados, incorridos em razão da análise e/ou elaboração 

dos Documentos da Operação, de processo de diligência 

legal, bem como da emissão de opinião legal relacionada à 

distribuição pública dos CRA; (vii) despesas com registros 

junto aos competentes cartórios de registro de títulos e 

documentos; (viii) honorários referentes à gestão, realização 

e administração do Patrimônio Separado; (ix) despesas com 

o Fundo de Despesas; e (x) demais despesas incorridas pela 

Emissora em razão da Emissão e da Oferta;  

 

“CVM”: a Comissão de Valores Mobiliários; 

 

“Data de Emissão”: a data de emissão dos CRA, qual seja, 03 de julho de 2014; 

 

“Data da 1ª Integralização”: a data em que irá ocorrer a primeira integralização dos CRA 

pelos subscritores; 

 

“Data de Pagamento da 

Remuneração”: 

as datas para pagamento da Remuneração, conforme 

indicadas no item 6.5 do Termo de Securitização; 

 

“Data de Vencimento”: a data de vencimento efetiva dos CRA, qual seja, 15 de 

junho de 2017; 

 

“Data de Vencimento dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio”: 

a data de vencimento efetiva da Debênture, qual seja, 13 de 

junho de 2017;  

 

“DDA”: o sistema de distribuição de ativos operacionalizado e 

administrado pela BM&FBOVESPA; 

 

“Debênture”: a debênture simples, não conversível em ação, da espécie 

com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em 

série única, emitida pela Devedora, cujos termos e condições 

foram estabelecidos na Escritura de Emissão, conforme 

aditada, representativa dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio; 
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“Debenturista”: originalmente o Banco Votorantim e, após a aquisição da 

Debênture e a satisfação das Condições Suspensivas, a 

Securitizadora; 

 

“Decreto 6.306”: o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme 

alterado; 

 

“Despesas”: 

 

todas e quaisquer despesas descritas na Cláusula XIV do 

Termo de Securitização; 

 

“Devedora”: a Coteminas S.A., sociedade anônima com sede na cidade 

de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Av. Lincoln 

Alves dos Santos, 955, Distrito Industrial, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 07.663.140/0001-99; 

 

“Dia Útil” ou “Dias Úteis”: qualquer dia que não seja sábado, domingo, dia declarado 

como feriado nacional ou dias em que, por qualquer motivo, 

não haja expediente bancário na praça em que a Emissora é 

sediada ou em âmbito nacional, ressalvados os casos cujos 

pagamentos devam ser realizados por meio da CETIP, 

hipótese em que somente será considerado Dia Útil qualquer 

dia que não seja sábado, domingo ou dia declarado como 

feriado nacional e/ou por meio da BM&FBOVESPA, hipótese 

em que somente será considerado Dia Útil qualquer dia que 

não seja sábado, domingo ou dia declarado como feriado 

nacional ou bancário no município de São Paulo, Estado de 

São Paulo ou qualquer outro dia em que a BM&FBOVESPA 

não esteja em operação. Exclusivamente para o cálculo da 

Remuneração, será considerado Dia Útil qualquer dia que 

não seja sábado, domingo ou dia declarado como feriado 

nacional; 

 

“Direitos Creditórios do 

Agronegócio”: 

são os direitos creditórios do agronegócio, assim 

enquadrados nos termos do parágrafo único, do artigo 23, da 

Lei 11.076, livres de quaisquer Ônus, que compõem o lastro 

dos CRA, ao qual estão vinculados em caráter irrevogável e 

irretratável, representados pela Debênture, cujas principais 

características estão descritas no Anexo I do Termo de 

Securitização;  
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“Documento Comprobatório”: 

 

a Escritura de Emissão da Debênture; 

 

“Documentos da Operação”: são (i) a Escritura de Emissão; (ii) o Contrato de Negociação 

Privada de Debênture; (iii) os Contratos de Alienação 

Fiduciária; (iv) o Termo de Securitização; (v) os Boletins de 

Subscrição dos CRA; (vi) o Contrato de Distribuição; e (vii) 

o(s) Contrato(s) de Adesão; 

 

“Emissão”: a presente emissão dos CRA da 1ª (primeira) série da 3ª 

(terceira) emissão da Emissora; 

 

“Emissora” ou “Securitizadora”: 

 

a Gaia Agro Securitizadora S.A., companhia securitizadora, 

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

localizada na Rua do Rocio, 288, conjunto 16 (parte), 1º 

andar, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

14.876.090/0001-93; 

 

“Escritura de Emissão”:  o Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de 

Debênture Simples, não Conversível em Ação, da Espécie 

com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 

Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 

Restritos de Colocação, da Coteminas S.A., devidamente 

registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas 

Gerais sob o nº 5285587, em 06 de junho de 2014; 

 

“Eventos de Liquidação do 

Patrimônio Separado”: 

os eventos descritos no item 13.1 do Termo de 

Securitização, que ensejarão a liquidação do Patrimônio 

Separado; 

 

“Fiança”: 

 

a garantia fidejussória prestada pela Garantidora por meio da 

qual a Garantidora se obriga como fiadora e principal 

pagadora, solidariamente responsável com a Devedora pelas 

Obrigações Garantidas; 

 

“Fundo de Despesas”: 

 

o fundo inicialmente composto pelo Valor Total do Fundo de 

Despesas, que será utilizado para provisão de pagamento 

das Despesas e deverá ser investido em Aplicações 

Financeiras Permitidas; 

 

“Garantias”: a Alienação Fiduciária dos Imóveis e a Fiança, quando 

referidas em conjunto; 
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“Garantidora”: a Springs Global Participações S.A., sociedade anônima com 

registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na 

cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na Av. 

Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito Industrial, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 07.718.269/0001-57; 

 

“IGP-M”: 

 

o Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, calculado e 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas; 

 

“IPCA”: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 

calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística; 

 

“Imóveis”: são (i) o imóvel localizado na Avenida Tomaz Landim, s/nº, 

Bairro Igapó, na cidade de São Gonçalo do Amarante, no 

estado do Rio Grande do Norte, objeto das matrículas nº. 

002, 767, 6677, 12.903 e 13.555, registradas no 1º Ofício de 

Notas – Tabelionato e Oficialato do Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de São Gonçalo 

do Amarante (“Imóvel de São Gonçalo do Amarante”); (ii) o 

imóvel localizado na Avenida Governador Magalhães Pinto, 

nº 4.000, Bairro Planalto, na cidade de Montes Claros, no 

estado de Minas Gerais, objeto das matrículas nº. 3.973 e 

7.259, registradas no 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Montes Claros; (iii) o imóvel localizado na Rua Progresso, 

150, Bairro Garcia, na cidade de Blumenau, no estado de 

Santa Catarina, objeto da matrícula nº. 16.310, registrada no 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Blumenau; (iv) o imóvel 

localizado na Av. Deputado Raimundo Asfora, 1001, na 

cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, objeto da 

matrícula nº. 46.514, registrada no Cartório do Primeiro 

Ofício de Campina Grande da Paraíba; e (v) o imóvel 

localizado na BR 101, quilometro 3,5, nº 3620, na cidade de 

João Pessoa, no estado da Paraíba, objeto das matrículas 

nº. 6.855, 14.306 e 63.693, registradas no Cartório de 

Serviço Notarial do 1º Ofício e Registral Imobiliário da Zona 

Sul de João Pessoa, todos de propriedade da Devedora, a 

serem alienados fiduciariamente pela Devedora em favor do 

Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos 

interesses do Debenturista nos termos dos Contratos de 

Alienação Fiduciária; 

 



 

18 

“Instituições Autorizadas”: os Coordenadores e/ou instituições com rating “AAA” 

atribuído por agência e classificação de risco internacional; 

 

“Instituições Consorciadas” as instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA, que 

dispõem de banco liquidante e que são capazes de realizar 

troca de informações diretamente com a BM&FBOVESPA 

contratadas exclusivamente para o recebimento de Pedidos 

de Reserva de Investidores Não Institucionais no âmbito da 

Oferta de Varejo; 

 

“Instituições Participantes da 

Oferta”: 

Os Coordenadores, os Participantes Especiais e as 

Instituições Consorciadas, quando referidos em conjunto; 

 

“Instrução CVM 28”: a Instrução da CVM n.º 28, de 23 de novembro de 1983, 

conforme alterada; 

 

“Instrução CVM 400”: a Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, 

conforme alterada; 

 

“Instrução CVM 414”: a Instrução da CVM n.º 414, de 30 de dezembro de 2004, 

conforme alterada;  

 

“Instrução CVM 476”: a Instrução da CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, 

conforme alterada;  

 

“Investidores” ou “Titulares de 

CRA”: 

os investidores que tenham subscrito e integralizado CRA no 

âmbito da Oferta; 

 

“Investidores Institucionais” os Investidores Qualificados que sejam pessoas jurídicas, 

além de fundos de investimento, clubes de investimento, 

carteiras administradas, fundos de pensão, entidades 

administradoras de recursos de terceiros registradas na 

CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, 

seguradoras, entidades de previdência complementar e de 

capitalização; 

 

“Investidores Não Institucionais” os Investidores Qualificados que sejam pessoas físicas; 

 

“Investidores Qualificados” os investidores qualificados, assim definidos nos termos do 

artigo 109 da Instrução da CVM n.º 409, de 18 de agosto de 

2004, conforme alterada; 
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“IOF/Câmbio”: o Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio; 

 

“IOF/Títulos”: o Imposto sobre Operações Financeiras com Títulos e 

Valores Mobiliários; 

 

“IRRF”: o Imposto de Renda Retido na Fonte; 

 

“IRPJ”: o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; 

 

“Lei 8.981”: a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, conforme alterada; 

 

“Lei 9.514”:  a Lei n.º 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme 

alterada; 

 

“Lei 10.931”:  a Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004, conforme alterada; 

 

“Lei 11.076”: a Lei n.º 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme 

alterada; 

 

“Lei das Sociedades por Ações”: 

 

a Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada; 

 

“Limite Mínimo do Fundo de 

Despesas”: 

o valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

 

“Obrigações Garantidas”: correspondem a todas as despesas e encargos, no âmbito 

da emissão da Debênture e da Emissão e da Oferta dos 

CRA, para (i) manter e administrar o Patrimônio Separado da 

Emissão, incluindo, sem limitação, arcar com o pagamento 

do valor da remuneração e amortização integral da 

Debênture; e (ii) efetuar eventuais pagamentos derivados de 

(a) inadimplemento, total ou parcial; (b) vencimento ou 

resgate antecipado da Debênture; (c) incidência de tributos, 

além das despesas de cobrança e de intimação, conforme 

aplicável; (d) qualquer custo ou despesa incorrido pela 

Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário em decorrência de 

processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos; (e) 

qualquer outro montante devido pela Devedora e/ou pela 

Garantidora; (f) qualquer custo ou despesa incorrido para 

emissão e manutenção da Debênture; (g) inadimplemento no 
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pagamento ou reembolso de qualquer outro montante devido 

e não pago, relacionado com emissão da Debênture; (h) os 

recursos necessários para recompor o Fundo de Despesas 

ou para o pagamento das próprias Despesas; 

 

“Oferta”: a distribuição pública dos CRA realizada nos termos da 

Instrução CVM 400, a qual (i) é destinada aos Investidores 

Institucionais e Investidores Não Institucionais; (ii) será 

intermediada pelos Coordenadores; e (iii) dependerá de 

prévio registro perante a CVM; 

 

“Ônus”: quaisquer (i) ônus, gravames, direitos e opções, 

compromisso à venda, outorga de opção, fideicomisso, uso, 

usufruto, acordo de acionistas, cláusula de inalienabilidade 

ou impenhorabilidade, preferência ou prioridade, garantias 

reais ou pessoais, encargos, (ii) promessas ou 

compromissos com relação a qualquer dos negócios acima 

descritos, e/ou (iii) quaisquer feitos ajuizados, fundados em 

ações reais ou pessoais reipersecutórias, tributos (federais, 

estaduais ou municipais), de qualquer natureza, inclusive por 

atos involuntários; 

 

“Opção de CRA Adicionais”: a opção da Emissora, com a prévia concordância dos 

Coordenadores e da Devedora, de aumentar a quantidade de 

CRA originalmente ofertados em até 20% (vinte por cento), 

nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, 
tendo em vista que a Debênture tem um valor equivalente à 

quantidade de CRA aumentada pelo exercício da Opção de 

CRA Adicionais; 

 

“Opção de Lote Suplementar”: a opção dos Coordenadores, após consulta e concordância 

prévia da Emissora e da Devedora, com o propósito 

exclusivo de atender ao excesso de demanda constatado no 

Procedimento de Bookbuilding, nos termos do artigo 24 da 

Instrução CVM 400, de distribuir um lote suplementar de 

CRA de até 15% (quinze por cento) da quantidade de CRA 

originalmente ofertada, tendo em vista que a Debênture tem 

um valor equivalente à quantidade de CRA aumentada pelo 

exercício da Opção de Lote Suplementar; 
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“Participantes Especiais”: as instituições integrantes do sistema de distribuição de 

valores mobiliários, convidadas pelo Coordenador Líder para 

participarem da Oferta exclusivamente para o recebimento 

de Pedidos de Reserva; 

 

“Patrimônio Separado”: 

 

o patrimônio constituído após a instituição do Regime 

Fiduciário pela Emissora, composto pelos (i) Direitos 

Creditórios do Agronegócio; (ii) Fundo de Despesas; (iii) 

Garantias; e (iv) valores que venham a ser depositados na 

Conta Centralizadora. O Patrimônio Separado não se 

confunde com o patrimônio comum da Emissora e se destina 

exclusivamente à liquidação dos CRA, bem como ao 

pagamento dos respectivos custos de administração e 

obrigações fiscais incluindo, mas não se limitando a, das 

Despesas;  

 

“Período de Capitalização”: o intervalo de tempo que se inicia na Data da 1ª 

Integralização e termina na primeira Data de Pagamento da 

Remuneração e, para os demais Períodos de Capitalização, 

o intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento da 

Remuneração imediatamente anterior e termina na Data de 

Pagamento da Remuneração subsequente; 

 

“Pessoas Vinculadas” Quaisquer das seguintes pessoas: (i) funcionário, 

administrador ou acionista controlador da Emissora, da 

Devedora, da Garantidora, das Instituições Participantes da 

Oferta e/ou de outras sociedades sob controle comum; (ii) 

administrador ou controlador de qualquer das Instituições 

Participantes da Oferta; (iii) fundo de investimento 

administrador por sociedades integrantes do grupo 

econômico da Emissora, das Instituições Participantes da 

Oferta; ou (iv) respectivos cônjuges ou companheiros, 

ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, 

de cada uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii), 

acima; 

 

“PIS”: o Contribuição ao Programa de Integração Social; 

 

“Preço de Aquisição”: o preço a ser pago pela Emissora ao Banco Votorantim a 

título de integralização da Debênture; 
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“Preço de Subscrição”: o preço de subscrição dos CRA no âmbito da Emissão, 
correspondente ao Valor Nominal Unitário de acordo com o 

Termo de Securitização;  

 

“Primeiro Aditamento à Escritura 
de Emissão” 

o Instrumento Particular de Primeiro Aditamento à Escritura 
da 2ª Emissão de Debênture Simples, não Conversível em 
Ação, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Coteminas 
S.A., o qual foi devidamente registrado perante a Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais; 
 

“Procedimento de Bookbuilding”: o procedimento de coleta de intenções de investimento 

conduzido pelos Coordenadores, nos termos dos parágrafos 

1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, por 

meio do qual os Coordenadores verificaram a demanda do 

mercado pelos CRA, bem como definiram a efetiva 
Remuneração dos CRA; 

 

“Prospecto” ou “Prospecto 

Definitivo”: 

o presente prospecto definitivo da Oferta de Distribuição 

Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª 
Série da 3ª Emissão da Emissora;  

 

“Prospecto Preliminar”: o prospecto preliminar de oferta pública de distribuição de 

CRA da 1ª Série da 3ª Emissão da Emissora; 

 

“Regime Fiduciário”: o regime fiduciário sobre os Direitos Creditórios do 

Agronegócio, o Fundo de Despesas, as Garantias e os 

valores que venham a ser depositados na Conta 

Centralizadora, instituído pela Emissora na forma do artigo 9º 

da Lei 9.514 para constituição do Patrimônio Separado. O 

Regime Fiduciário segrega os Direitos Creditórios do 
Agronegócio, o Fundo de Despesas, as Garantias e os 

valores que venham a ser depositados na Conta 

Centralizadora do patrimônio da Emissora até o integral 
cumprimento de todas as obrigações relativas aos CRA, 

incluindo, sem limitação, o pagamento integral do Valor 
Nominal Unitário e o valor correspondente à Remuneração 

dos CRA, bem como eventuais encargos moratórios 

aplicáveis; 

“Remuneração dos CRA”: a remuneração que será paga aos Titulares de CRA, 

calculada de acordo com a fórmula descrita no item 2.1. 

deste Prospecto e no item 6.1 do Termo de Securitização; 

 

“Resgate Antecipado dos CRA”: o resgate antecipado total dos CRA que será realizado nas 

hipóteses do item 7.1 do Termo de Securitização; 
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“Resgate Antecipado da 
Debênture”: 

o resgate antecipado da Debênture realizado pela Devedora, 
nos termos do item 4.9.5.1 da Escritura de Emissão; 

 

“Série”: a 1ª série da 3ª emissão, composta pelos CRA; 

 

“Taxa de Administração”: a taxa semestral de administração do Patrimônio Separado, 

no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), líquida de todos 

e quaisquer tributos, atualizada anualmente pelo IGP-M 
desde a Data de Emissão, calculada pro rata die se 

necessário, a que a Emissora faz jus; 
 

“Taxa DI”: a variação acumulada das taxas médias diárias dos 
Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “extra grupo”, 

expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada pela 

CETIP, no informativo diário disponível em sua página na 

internet (http://www.cetip.com.br); 

 

“Termo” ou “Termo de 

Securitização”: 

o Termo de Securitização de Direitos Creditórios do 

Agronegócio da 1ª Série da 3ª Emissão de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora 
S.A.; 

 

“Valor Nominal Unitário”: na Data de Emissão, o valor correspondente a 

R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais); 
 

“Valor Total da Emissão”: na Data da Emissão, o valor correspondente a 
R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), 

considerando-se o exercício da Opção de CRA Adicionais e 

da Opção de Lote Suplementar; 

 

“Valor Total do Fundo de 

Despesas”: 

o valor correspondente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais); e 

“Vencimento Antecipado da 

Debênture”: 

a declaração de vencimento antecipado da Debênture, nos 

termos do item 4.12. da Escritura de Emissão. 

 

Todas as definições estabelecidas neste item 1.1. deste Prospecto que designem o singular 
incluirão o plural e vice-versa e poderão ser empregadas indistintamente no gênero masculino ou 

feminino, conforme o caso. 
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1.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto inclui estimativas e projeções, inclusive na Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 

83 a 99 deste Prospecto. 

As estimativas e declarações estão baseadas, em grande parte, nas expectativas atuais e 

estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar 

os negócios, condição financeira, os resultados operacionais ou projeções da Emissora ou da 

Devedora. Embora acreditemos que as estimativas e declarações acerca do futuro encontram-se 

baseadas em premissas razoáveis, tais estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, 

incertezas e suposições, e são feitas com base em informações de que atualmente dispomos. 

As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo, mas 

não se limitando a: 

 conjuntura econômica; 

 dificuldades técnicas nas suas atividades; 

 alterações nos negócios da Emissora, da Devedora ou da Garantidora; 

 alterações nos preços do mercado agrícola, nos custos estimados do orçamento e 

demanda da Emissora e da Devedora, e nas preferências e situação financeira da 

Garantidora; 

 acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior; e 

 outros fatores mencionados na Seção “Fatores de Risco” nas páginas 83 a 99 deste 

Prospecto. 

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e 

palavras similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas referem-se apenas à 

data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar que serão atualizadas ou 

revisadas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer 

outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer 

garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser 

substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, 

constantes neste Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e 

declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda, os 

resultados futuros e desempenho da Emissora ou da Devedora podem diferir substancialmente 

daqueles previstos em suas estimativas em razão, inclusive dos fatores mencionados acima. 

Por conta dessas incertezas, o Investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações 

futuras para tomar uma decisão de investimento nos CRA. 
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1.4. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e os CRA. Recomenda-se ao 

Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto, 

inclusive seus Anexos e do Termo de Securitização e do Formulário de Referência. Para uma 

descrição mais detalhada da operação que dá origem aos Direitos Creditórios do Agronegócio, 

vide a seção “Características da Oferta e dos CRA” deste Prospecto.  

Securitizadora:  Gaia Agro Securitizadora S.A. 

Coordenador Líder: Banco Votorantim S.A. 

Coordenador: BB - Banco de Investimento S.A. 

Participantes Especiais: As instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários convidadas pelos Coordenadores para participarem 

da Oferta, sob coordenação do Coordenador Líder, e mediante

assinatura de competente Contrato de Adesão. 

Instituições Consorciadas: As instituições credenciadas junto à BM&FBOVESPA, que

dispõem de banco liquidante e que são capazes de realizar troca

de informações diretamente com a BM&FBOVESPA, contratadas 

exclusivamente para o recebimento de Pedidos de Reserva de

Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. 

Agente Fiduciário:  SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 

Número da Série e da Emissão 

dos CRA objeto da Oferta: 

1ª Série da 3ª Emissão de CRA da Emissora. 

Local e Data da Emissão dos 

CRA: 

Os CRA serão emitidos na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Data de Emissão. 

Valor Total da Oferta: O Valor Total da Oferta será, de R$ 270.000.000,00 (duzentos e 

setenta milhões de reais), na Data de Emissão, considerando-se

o exercício da Opção de CRA Adicionais e da Opção de Lote

Suplementar. 

Quantidade de CRA: Serão emitidos 864 (oitocentos e sessenta e quatro) CRA, 

considerando-se o exercício da Opção de CRA Adicionais e da 

Opção de Lote Suplementar. 

Aplicar-se-ão aos CRA Adicionais e aos CRA do Lote 

Suplementar as mesmas condições e preço dos CRA

inicialmente ofertados. 
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Garantias da Debênture Garantia Real, proveniente da Alienação Fiduciária dos Imóveis, 

conforme descrita no item 4.15.1 da Escritura de Emissão e 

Garantia Fidejussória proveniente da Fiança prestada pela 

Garantidora. 

Os Imóveis poderão ser alienados pela Devedora sem anuência 

do Debenturista e dos Titulares de CRA, desde que: (i) a soma 

do valor de mercado dos Imóveis permaneça igual ou superior ao

valor correspondente a 120% (cento e vinte por cento) das

Obrigações Garantidas, tomando-se como base os laudos de 

avaliação anexos a cada um dos Contratos de Alienação 

Fiduciária; e (ii) o uso dos recursos decorrentes de eventual 

alienação seja utilizado exclusivamente para amortização de

financiamentos bancários. 

Valor Nominal Unitário dos 

CRA: 

R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e quinhentos reais), na Data

de Emissão.  

1ª Série: Os CRA que compõem a 1ª Série e são objeto de distribuição

pública nos termos da Instrução CVM 400. 

Valor Total da 1ª Série: O valor total dos CRA é de R$ 270.000.000,00 (duzentos e 

setenta milhões de reais), considerando-se os CRA Adicionais e 

os CRA do Lote Suplementar. 

Forma dos CRA e 

Comprovação de Titularidade 

dos CRA: 

Os CRA serão emitidos sob a forma escritural. A titularidade dos

CRA será comprovada por extrato emitido pela BM&FBOVESPA 

e/ou CETIP, conforme o caso, enquanto estiverem

eletronicamente custodiados na BM&FBOVESPA e/ou na CETIP,

conforme o caso. Os CRA que não estiverem eletronicamente

custodiados na BM&FBOVESPA e/ou na CETIP terão sua

titularidade comprovada por extrato emitido pelo Agente

Escriturador. 

Data de Vencimento: A data de vencimento dos CRA será 15 de junho de 2017, 

ressalvada a hipótese de Resgate Antecipado prevista no Termo

de Securitização.  

Procedimento de Bookbuiding: Os Coordenadores conduziram um procedimento de coleta de 

intenções de investimento nos termos dos parágrafos 1o e 2o do 

artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM 400, por meio do qual

os Coordenadores verificaram a demanda do mercado pelos 

CRA e definirão em conjunto com a Emissora a Remuneração 

dos CRA. 
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Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário dos CRA ou o saldo do Valor Nominal

Unitário dos CRA, conforme o caso, não será corrigido

monetariamente. 

Remuneração: Os CRA farão jus à remuneração incidente sobre o Valor

Nominal Unitário dos CRA ou sobre o saldo do Valor Nominal

Unitário dos CRA, conforme o caso, desde a Data da 1ª

Integralização, ou a última data de pagamento da Remuneração,

conforme o caso, que corresponderá à variação acumulada de 

110% (cento e dez por cento), conforme definido no 

Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos Coordenadores, 

das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de 

um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, 

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e

divulgadas pela CETIP, de acordo com a fórmula descrita no item

6.2 do Termo de Securitização. 

Pagamento da Remuneração 

dos CRA: 

A Remuneração será paga semestralmente nas datas previstas

na tabela abaixo: 

 

Datas de Pagamento da Remuneração dos CRA 

1º 15/12/2014 

2º 15/06/2015 

3º 15/12/2015 

4º 15/06/2016

5º 15/12/2016 

6º 15/06/2017 
 

 

Amortização Programada: 

 

O Valor Nominal Unitário será amortizado anualmente, em 2

(duas) parcelas iguais e sucessivas, sendo o primeiro pagamento

devido em 15 de junho de 2016 e o segundo pagamento na Data 

de Vencimento, ou seja, em 15 de junho de 2017, exceto na 

ocorrência de Resgate Antecipado. 

Eventos de Liquidação do 

Patrimônio Separado 

A ocorrência de qualquer um dos seguintes Eventos de

Liquidação do Patrimônio Separado poderá ensejar a assunção

imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente

Fiduciário, sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário

deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis uma Assembleia

Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou

eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado: 
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(i) pedido ou requerimento de recuperação judicial ou

extrajudicial pela Emissora, independentemente de

aprovação do plano de recuperação por seus credores ou

deferimento do processamento da recuperação ou de sua

concessão pelo juiz competente; 

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da

Emissora e não devidamente elidido ou cancelado pela

Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de

autofalência pela Emissora; 

(iv) qualificação, pela Assembleia Geral, de um Evento de

Vencimento Antecipado da Debênture (conforme definido

na Escritura de Emissão) como um Evento de Liquidação

do Patrimônio Separado; 

(v) não observância pela Emissora dos deveres e das

obrigações previstos nos instrumentos celebrados com os

prestadores de serviço da Emissão, tais como Agente

Fiduciário, Banco Liquidante, Custodiante e Agente

Escriturador, desde que, comunicada para sanar ou

justificar o descumprimento, não o faça nos prazos

previstos no respectivo instrumento aplicável; 

(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das

obrigações não pecuniárias previstas no Termo de

Securitização, sendo que, nesta hipótese, a liquidação do

Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal

inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta) dias,

contados da notificação formal e comprovadamente

realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora; 

(vii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das

obrigações pecuniárias previstas no Termo de

Securitização que dure por mais de 2 (dois) Dias Úteis,

caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e

desde que exclusivamente a ela imputado. O prazo ora

estipulado será contado de notificação formal e

comprovadamente realizada pelo Agente Fiduciário à

Emissora; e 

(viii) descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não

pecuniária prevista no Termo de Securitização, não sanada



29 

no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data do

recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for

enviado pelo Agente Fiduciário neste sentido. 

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante 

transferência, em dação em pagamento, dos Créditos do

Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição

administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares de

CRA, na Assembleia Geral prevista no item acima), na qualidade 

de representante dos Titulares de CRA, para fins de extinção de

toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRA. 

Na hipótese do inciso (v) do item acima, e destituída a Emissora,

caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição

administradora (i) administrar os Créditos do Patrimônio

Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais

para a realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem

como de suas respectivas garantias, caso aplicável, (iii) ratear os

recursos obtidos entre os Titulares de CRA na proporção de CRA

detidos, observado o disposto no Termo de Securitização, e (iv) 

transferir os créditos oriundos dos Direitos Creditórios do

Agronegócio e garantias eventualmente não realizados aos

Titulares de CRA, na proporção de CRA detidos.  

A realização dos direitos dos Titulares de CRA estará limitada

aos Créditos do Patrimônio Separado, nos termos do parágrafo

3º do artigo 11 da Lei 9.514, não havendo qualquer outra garantia

prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 

Preço de Subscrição e Forma 

de Integralização: 

Os CRA serão integralizados pelo Preço de Subscrição, que

corresponde ao seu Valor Nominal Unitário. O Preço de

Subscrição será pago à vista, na Data da 1ª Integralização, em

moeda corrente nacional. 

A integralização e liquidação dos CRA serão realizadas por

intermédio dos procedimentos operacionais estabelecidos pela

CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, observado o plano de

distribuição descrito no Contrato de Distribuição. 
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Registro para Distribuição e 

Negociação: 

Os CRA serão registrados para distribuição em sistema

operacionalizado e administrado pela CETIP e/ou em sistema

administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, e serão

admitidos à negociação no mercado secundário. Os CRA serão

distribuídos com a intermediação dos Coordenadores,

instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários. 

Procedimento de Distribuição e

Colocação dos CRA: 

Os CRA serão objeto de distribuição pública, nos termos da

Instrução CVM 400, a qual (i) é destinada a Investidores; (ii) é 

intermediada pelos Coordenadores, os quais poderão contratar
os Participantes Especiais e as Instituições Consorciadas para 

participarem da Oferta sob a coordenação do Coordenador Líder,

nos termos dos respectivos Contratos de Adesão; e (iii) depende 
de prévio registro perante a CVM.  

A Oferta terá início a partir da: (i) obtenção do registro definitivo 

da Oferta na CVM; (ii) publicação do Anúncio de Início; e 
(iii) disponibilização deste Prospecto. 

Os Coordenadores, com anuência da Emissora, organizarão a 

colocação dos CRA perante os Investidores interessados,

podendo ter levado em conta suas relações com clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica. 

Pedidos de Reserva: No âmbito da Oferta de Varejo, os Investidores Não Institucionais 

que estejam interessados em investir em CRA realizaram a sua 

reserva para subscrição de CRA junto a uma das Instituições 

Participantes da Oferta, durante o Período de Reserva, 
exclusivamente por meio do DDA. 

Lotes Máximos ou Mínimos: Não houve e nem haverá fixação de lotes máximos ou mínimos. 

Público-Alvo da Oferta: Oferta será direcionada aos Investidores Institucionais e aos 

Investidores Não Institucionais. 

Inadequação do Investimento: O investimento em CRA não é adequado aos investidores que:

(i) necessitem de liquidez considerável com relação aos títulos
adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de 

recebíveis do agronegócio no mercado secundário brasileiro é
restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a correr risco de crédito 

relacionado ao setor agrícola. 

Prazo de Colocação: O prazo máximo de colocação dos CRA será de até 60

(sessenta) dias contados a partir da data de publicação do 

Anúncio de Início.  
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Assembleia de Titulares de 

CRA: 

Os Titulares dos CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em 

assembleia geral de Titulares de CRA, a fim de deliberarem

sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA,

observado o disposto na cláusula 12 do Termo de Securitização.

A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente 

Fiduciário, pela Emissora, pela CVM ou por Titulares de CRA que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRA em

Circulação, mediante publicação de edital em jornal de grande
circulação utilizado pela Emissora para a divulgação de suas 

informações societárias, por 3 (três) vezes, com antecedência

mínima de 20 (vinte) dias, sendo que a segunda convocação da
Assembleia de Titulares de CRA poderá ser realizada em

conjunto com a primeira convocação. 

Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na 

Lei 11.076, na Lei 9.514 e na Lei das Sociedades por Ações, a

respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere

aos representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser

quaisquer procuradores, Titulares dos CRA ou não, devidamente 

constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de
mandato válido e eficaz. Cada CRA em Circulação

corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais. 

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com 
a presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo,

50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 

e, em segunda convocação, com qualquer número. 

Quórum de Deliberação: O Termo de Securitização e os demais Documentos da
Operação poderão ser alterados, independentemente de 

deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos Titulares de

CRA, sempre que tal alteração decorra exclusivamente da

necessidade de atendimento de exigências da CVM ou das

câmaras de liquidação onde os CRA estejam registrados para 

negociação, ou em consequência de normas legais

regulamentares, ou da correção de erros materiais, e/ou ajustes
ou correções de procedimentos operacionais refletidos em

qualquer dos Documentos da Operação que não afetem os 
direitos dos Titulares de CRA, devendo ser, nesses casos, 

providenciada, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 

As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o

respectivo quórum de instalação e de deliberação estabelecido 
no Termo de Securitização, serão consideradas válidas e 

eficazes e obrigarão os Titulares dos CRA, quer tenham

comparecido ou não à Assembleia Geral, e, ainda que, nela
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tenham se abstido de votar, ou votado contra, devendo ser

divulgado o resultado da deliberação aos Titulares de CRA, na

forma da regulamentação da CVM, no prazo máximo de 5 (cinco)

dias contado da realização da Assembleia Geral. 

As deliberações em Assembleias Gerais serão tomadas pelos

votos favoráveis de Titulares de CRA que representem 50% 
(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 

presentes na Assembleia, exceto nas deliberações em
Assembleias Gerais que impliquem (i) na alteração da

remuneração, atualização monetária ou amortização dos CRA,

ou de suas datas de pagamento, (ii) na alteração da Data de
Vencimento dos CRA, (iii) alterações nas características dos 

Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado ou de Resgate

Antecipado, ou (iv) em alterações do item 12.8.1. do Termo de 

Securitização, que dependerão de aprovação de, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) dos votos favoráveis de Titulares 

de CRA em Circulação. 

A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre qualquer

Evento de Liquidação do Patrimônio Separado decidirá, por votos
da maioria absoluta dos Titulares dos CRA em Circulação, sobre

a forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou 
parcial, do Patrimônio Separado.  

Ausência de opinião legal 

sobre as informações 

prestadas no Formulário de 

Referência da Emissora 

A Emissora e seu Formulário de Referência não foram objeto de

auditoria legal para fins desta Oferta, de modo que não há

opinião legal sobre due diligence com relação às obrigações e/ou 

contingências da Emissora. 

Inexistência de Manifestação 

de Auditores Independentes 

Os números e informações presentes neste Prospecto Definitivo

não foram objeto de revisão por parte dos Auditores

Independentes, e, portanto, não foi obtida manifestação escrita

dos Auditores Independentes acerca da consistência das

informações financeiras constantes deste Prospecto Definitivo, 

relativamente às demonstrações financeiras publicadas,

conforme recomendação constante do Código ANBIMA. 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Oferta, os Direitos 

Creditórios do Agronegócio e os CRA poderão ser obtidos junto aos Coordenadores, à Emissora e 

na sede da CVM. 
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1.5. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

Os CRA não serão objeto de classificação de risco. 
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1.6. IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DOS COORDENADORES, DO 

CONSULTOR JURÍDICO E DO AUDITOR INDEPENDENTE DA EMISSORA 

 

1. Emissora: 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

At.: João Paulo dos Santos Pacífico 

Rua do Rocio, nº 288, conjunto 16 (parte), 1º andar 

São Paulo - SP 

Telefone: (11) 3047-1010 

Fax: (11) 3054-2545 

E-mail: gestaocra@grupogaia.com.br  

Website: http:// www.gaiaagrosec.com.br/ 

Link para acesso direto ao Prospecto: http://www.gaiaagrosec.com.br, neste website acessar 

“Destaques” e depois clicar em “Prospecto Definitivo da 1ª Série da 3ª Emissão”.  

 

2. Coordenador Líder 

BANCO VOTORANTIM S.A. 

Av. das Nações Unidas, n.º 14.171, Torre A, 14º andar 

São Paulo – SP 

CEP 04794-000 

At.: Roberto Roma 

Telefone: (11) 5171-2612 

Fac-símile: (11) 5171-2656 

E-mail: roberto.roma@bancovotorantim.com.br 

Website: www.bancovotorantim.com.br 

Link para acesso direto ao Prospecto: www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas, neste website 

acessar “Coteminas – Prospecto Definitivo CRA - Certificados de Recebíveis do Agronegócio” 

 

3. Coordenador: 

BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. 

Rua Senador Dantas, 105 – 36º andar  

Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22640-102 

At.: Sra. Fernanda Batista Motta/ Mariana de Araujo Vilar/ Samuel Arana Meneghine 

Telefone: (11) 3149-8462/ 3149-8469/ 3149-8467 

Fac-símile: (11) 3149-8529 

E-mail: securitizacao@bb.com.br 

Website: www.bb.com.br 

Link para acesso direto ao Prospecto: www.bb.com.br/ofertapublica, neste website acessar “CRA 

Coteminas” 
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4. Agente Fiduciário: 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.  

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717 – 6° andar  

São Paulo - SP  

At.: Sr. Nelson Santucci Torres  

Telefone: (11) 3048-9943 

Fac-símile: (11) 3048-9910 

Website: http://www.slw.com.br 

 

5. Consultor Jurídico da Oferta: 

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447 

São Paulo – SP 

CEP 01403-001 

At.: Sra. Marina Procknor / Sr. Bruno Tuca 

Telefone: (11) 3147-7882 / 3147-2871 

Fac-símile: (11) 3147-7770 

Website: www.mattosfilho.com.br 

 

6. Auditor Independente da Emissora: 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES 

Telefone: (11) 5186-1000  

Fac-símile: (11) 5181-8024   

Website: www.deloitte.com.br 
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1.7. EXEMPLARES DO PROSPECTO 

 

Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam este Prospecto antes de tomar qualquer 

decisão de investir nos CRA. 

Os investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da Oferta poderão obter exemplares 

deste Prospecto nos endereços e nos websites da Emissora e dos Coordenadores indicados na 

Seção “Identificação da Emissora, do Agente Fiduciário, dos Coordenadores, do Consultor Jurídico 

e do Auditor Independente da Emissora” deste Prospecto, bem como nos endereços e/ou websites 

da CVM e CETIP, conforme indicados abaixo: 

Comissão de Valores Mobiliários 

Centro de Consulta da CVM-RJ 

Rua 7 de Setembro, nº 111, 5° andar 

Rio de Janeiro - RJ 

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º a 4º andares 

São Paulo - SP 

Website: www.cvm.gov.br - neste website acessar em “acesso rápido” o item “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. 

FR e outras Informações”, digitar “Gaia Agro Securitizadora” no campo disponível. Em seguida acessar 

“Gaia Agro Securitizadora S.A.” e posteriormente “Prospecto de Distribuição Pública”. No website 

acessar “download” em “Prospecto Definitivo 1ª Série da 3ª Emissão de CRA da Gaia Agro 

Securitizadora S.A.” 

 

CETIP S.A. – Mercados Organizados 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar 

São Paulo - SP 

Website: www.cetip.com.br - neste website acessar em “Comunicados e Documentos”, o item 

“Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos CRA” e, posteriormente em “Prospecto Definitivo” na 

linha Gaia Agro Securitizadora S.A. 

 

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

Praça Antonio Prado, 48 

São Paulo - SP 

Website: www.bmfbovespa.com.br/Cias-Listadas/Empresas-Listadas/ResumoInformacoes 

Relevantes.aspx?codigoCvm=22764&idioma=pt-br  
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2.1. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 

 

2.1.1. ESTRUTURA DA SECURITIZAÇÃO 

Os certificados de recebíveis do agronegócio são de emissão exclusiva de companhias 

securitizadoras criadas pela Lei nº 11.076 e consistem em títulos de crédito nominativos, de livre 

negociação, vinculados a direitos creditórios originários de negócios realizados entre produtores 

rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados 

com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária. Os certificados 

de recebíveis do agronegócio (tais como os CRA) são representativos de promessa de pagamento 

em dinheiro e constituem título executivo extrajudicial. 

Nesta 1ª série da 3ª emissão de CRA da Emissora, serão emitidos 864 (oitocentos e sessenta e 

quatro) CRA, sendo o Valor Nominal Unitário CRA equivalente a R$ 312.500,00 (trezentos e doze 

mil e quinhentos reais) na Data da Emissão, totalizando R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta 

milhões de reais), equivalentes a 100% (cem por cento) do Valor Total da Emissão.  

A Emissora, com a prévia concordância dos Coordenadores e da Devedora e sem prejuízo dos 

CRA do Lote Suplementar, exerceu sua Opção de CRA Adicionais, aumentando em 20% (vinte por 

cento) a quantidade de CRA originalmente ofertada, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da 

Instrução CVM 400, tendo em vista que a Debênture tem um valor equivalente à quantidade de 

CRA aumentada pelo exercício da Opção de CRA Adicionais. 

Ademais, os Coordenadores, após consulta e concordância prévia da Emissora e da Devedora, 

com o propósito exclusivo de atender ao excesso de demanda constatado no Procedimento de 

Bookbuilding, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, exerceram sua Opção de Lote 

Suplementar, aumentando em 15% (quinze por cento) a quantidade de CRA originalmente 

ofertada, tendo em vista que a Debênture tem um valor equivalente à quantidade de CRA 

aumentada pelo exercício da Opção de Lote Suplementar. 

Os CRA da 1ª série da 3ª Emissão da Securitizadora são objeto de distribuição pública, sendo que 

(i) o Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos CRA no mercado sob o regime de 

garantia firme (a) de colocação no valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), 

observadas as disposições da Instrução CVM 400; e (b) de liquidação financeira dos CRA 

subscritos exclusivamente pelos clientes do Coordenador Líder, das Instituições Consorciadas e 

dos Participantes Especiais que não tenham sido integralizadas por tais clientes, observadas as 

disposições da Instrução CVM 400; e (ii) o Coordenador realizará a distribuição dos CRA no 

mercado sob o regime de (a) melhores esforços de colocação; e (b) garantia firme de liquidação 

financeira dos CRA subscritos exclusivamente pelos clientes do Coordenador que não tenham sido 

integralizados por tais clientes, observadas as disposições da Instrução CVM 400. As Instituições 

Participantes da Oferta realizarão a distribuição dos CRA Adicionais e/ou dos CRA do Lote 

Suplementar sob o regime de melhores esforços de colocação. 
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Conforme o Termo de Securitização, os CRA são lastreados nos Direitos Creditórios do 

Agronegócio que foram originados pela emissão da Debênture pela Devedora, que tem como 

principal atividade econômica a produção e comercialização de fios, tecidos e a confecção de 

artigos têxteis em geral. 

Nos termos da Escritura de Emissão, a Devedora emitiu a Debênture com valor nominal unitário de 

R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a qual foi aditada por meio do Primeiro Aditamento 

à Escritura de Emissão para refletir o aumento do valor nominal unitário para R$ 270.000.000,00 

(duzentos e setenta milhões de reais) nos termos do Primeiro Aditamento. A Debênture foi objeto 

de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, 

sendo subscrita pelo Banco Votorantim. 

Por meio do Contrato de Negociação Privada de Debênture, o Banco Votorantim alienou a 

Debênture à Securitizadora, a qual passou a fazer jus ao recebimento do valor total da dívida da 

Devedora representada pela Debênture, acrescido da remuneração da Debênture e dos encargos 

moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura de 

Emissão. 

Conforme previsto no Contrato de Negociação Privada de Debênture, a negociação da Debênture 

do Banco Votorantim para a Securitizadora foi realizada fora dos mercados regulamentados de 

valores mobiliários e o pagamento do Preço de Aquisição está sujeito às Condições Suspensivas, 

quais sejam: (i) a integralização da Debênture pelo Banco Votorantim, nos termos da Escritura de 

Emissão; (ii) a formalização do Contrato de Negociação Privada da Debênture; e (iii) o atendimento 

das condições precedentes definidas no Contrato de Distribuição. 

A origem e existência dos Direitos Creditórios do Agronegócio são comprovadas pelo Documento 

Comprobatório. 

Segue abaixo o fluxograma da estrutura da presente securitização dos Direitos Creditórios do 

Agronegócio por meio dos CRA: 
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ONDE: 

1. A Devedora emite a Debênture, que será subscrita pelo Banco Votorantim; 

2. O Banco Votorantim aliena a Debênture à Securitizadora por meio do Contrato de 

Negociação Privada de Debênture; 

3. A Emissora emite os CRA com lastro nos Direitos Creditórios do Agronegócio representados 

pela Debênture; 

4. Os investidores pagam pela integralização dos CRA à Emissora;  

5. Com os recursos captados com a venda dos CRA a Emissora paga ao Banco Votorantim 

pela aquisição da Debênture; 
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6. Com os recursos captados com a alienação da Debênture à Emissora, o Banco Votorantim 

integraliza a Debênture perante a Devedora; 

7. A Emissora, na qualidade de titular da Debênture, fará jus ao recebimento do valor total da 

dívida da Devedora representada pela Debênture, acrescido da remuneração da Debênture 

e dos encargos moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias 

previstas na Escritura de Emissão; e 

8. Com os recursos recebidos nos termos do item 7 acima, a Emissora cumpre com suas 
obrigações pecuniárias perante os Titulares de CRA. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DA OFERTA E DOS CRA 

Autorizações Societárias 

A Emissora está autorizada a realizar, nos termos do artigo 27, parágrafo único, de seu estatuto 

social, a Emissão dos CRA e a Oferta, as quais foram devidamente aprovadas por deliberação da 
Reunião da Diretoria da Emissora realizada em 2 de janeiro de 2013, cuja ata foi devidamente 

registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 31.623/13-0. 

Direitos Creditórios do Agronegócio 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pela Debênture, cujas principais 

características estão descritas no Anexo I do Termo de Securitização, e serão suportados pelo 
Documento Comprobatório. 

A via original do Documento Comprobatório será mantida sob a guarda e custódia do Custodiante 

do Documento Comprobatório, nos termos e para os efeitos dos artigos 627 e seguintes do Código 

Civil, até a liquidação da totalidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Data de Emissão 

Para todos os fins legais, a Data de Emissão dos CRA corresponde ao dia 03 de julho de 2014. 

Valor Total da Oferta 

O valor total da Oferta será de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), 

considerando-se o exercício da Opção de CRA Adicionais e da Opção de Lote Suplementar. 

Quantidade de CRA  

Serão emitidos 864 (oitocentos e sessenta e quatro). 

A quantidade de CRA foi aumentada, quando da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a 

exclusivo critério da Emissora, com a prévia concordância dos Coordenadores em conjunto com a 

Devedora, em 20% (vinte por cento) com relação à quantidade originalmente oferecida, sem 

considerar os CRA do Lote Suplementar, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 
400, tendo em vista que a Debênture tem um valor equivalente à quantidade de CRA aumentada 

pelo exercício da Opção de CRA Adicionais.  
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Sem prejuízo da Opção de CRA Adicionais, a Emissora concedeu aos Coordenadores uma opção 

para distribuição de um lote suplementar de até 15% (quinze por cento) com relação à quantidade de 

CRA originalmente ofertada, sem considerar os CRA Adicionais, exercida pelos Coordenadores após 

consulta e concordância prévia da Emissora e da Devedora, quando da conclusão do Procedimento 

de Bookbuilding, exclusivamente para atender a um excesso de demanda constatado pelos 

Coordenadores no decorrer da Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 e do Contrato 

de Distribuição, tendo em vista que a Debênture tem um valor equivalente à quantidade de CRA 

aumentada pelo exercício da Opção de Lote Suplementar. 

Aplicar-se-ão aos CRA Adicionais e aos CRA do Lote Suplementar as mesmas condições e preço 

dos CRA inicialmente ofertados. 

Série 

A 1ª Série da 3ª Emissão é composta por 864 (oitocentos e sessenta e quatro) CRA, considerando-

se o exercício da Opção de CRA Adicionais e da Opção de Lote Suplementar. 

Valor Nominal Unitário dos CRA  

O Valor Nominal Unitário, na Data da Emissão, será de R$ 312.500,00 (trezentos e doze mil e 

quinhentos reais). 

Forma dos CRA  

Os CRA serão emitidos sob a forma escritural. A titularidade dos CRA será comprovada por extrato 

emitido pela BM&FBOVESPA e/ou CETIP, conforme o caso, enquanto estiverem eletronicamente 

custodiados na BM&FBOVESPA e/ou na CETIP, conforme o caso. Os CRA que não estiverem 

eletronicamente custodiados na BM&FBOVESPA e/ou na CETIP terão sua titularidade 

comprovada por extrato emitido pelo Agente Escriturador. 

Data de Vencimento 

A data de vencimento dos CRA será 15 de junho de 2017, ressalvada a hipótese de Resgate 

Antecipado prevista no Termo de Securitização. 

Remuneração 

O Valor Nominal Unitário dos CRA ou o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o 
caso, não será corrigido monetariamente. Os CRA farão jus à remuneração incidente sobre o Valor 

Nominal Unitário dos CRA ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRA, conforme o caso, 
desde a Data da 1ª Integralização, ou a última data de pagamento da Remuneração, conforme o 

caso, que corresponderá à variação acumulada de 110% (cento e dez por cento), conforme 

definido no Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos Coordenadores, das taxas médias 
diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma 

percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas 

pela CETIP, de acordo com a seguinte fórmula: 

J = VNe x (FatorDI – 1) 
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onde: 

J Valor da Remuneração, calculada com 8 (oito) casas decimais sem 

arredondamento; 

VNe Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, dos 

CRA em Circulação, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem 

arredondamento; 

FatorDI Produtório das Taxas DI-Over com uso de percentual aplicado a partir da data de 

início de capitalização, inclusive, até a data de cálculo do pagamento da Remuneração, 

exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da 

seguinte forma: 

 

 

onde: 

nDI Número total de Taxas DI-Over, sendo " nDI " um número inteiro; 

k Corresponde ao número de ordem das Taxas DI, variando de 1 até nDI 

p Percentual a ser aplicado sobre a Taxa DI-Over, informado com 2 (duas) casas 

decimais, correspondente a 110% (cento e dez por cento); 

TDI k  Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais 

com arredondamento, apurada da seguinte forma: 

 

 

onde:  

DI k  Taxa DI-Over divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada 

com 2 (duas) casas decimais; 

Observações:  

1) Para efeito do DI, será sempre considerado o índice de modo a considerar 2 

(dois) Dias Úteis de defasagem entre a data de pagamento dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio e data de pagamento do CRA (exemplo: para 

pagamento dos CRA no dia 15 o índice considerado será o publicado no dia 

12, e o pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio ocorrerá no dia 

13, pressupondo-se que tanto os dias 12, 13 e 15 são Dias Úteis, e que não 

houve nenhum dia não útil entre eles).  
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2) O fator resultante da expressão será considerado com 16 (dezesseis) casas 

decimais, sem arredondamento. 

3) Efetua-se o produtório dos fatores diários, sendo que, a cada fator diário 

acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se 

o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado. 

4) Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” 

com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento.  

5) As Taxas DI deverão ser utilizadas considerando idêntico número de casas 

decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo. 

O Período de Capitalização da Remuneração é, para o primeiro Período de Capitalização, o 

intervalo de tempo que se inicia na Data da 1ª Integralização e termina na primeira Data de 

Pagamento da Remuneração e, para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo 

que se inicia na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, e termina na Data 

de Pagamento da Remuneração subsequente. Cada Período de Capitalização sucede o anterior 

sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento. 

Caso a Taxa DI não esteja disponível quando da apuração da Remuneração, será aplicada a 

última Taxa DI aplicável que estiver disponível naquela data, não sendo devidas quaisquer 

compensações financeiras, tanto por parte da Emissora quanto por parte dos Titulares de CRA, 

quando da divulgação da Taxa DI disponível. 

Na ausência da apuração e/ou divulgação e/ou limitação da Taxa DI por prazo superior a 5 (cinco) 

Dias Úteis, após a data esperada para apuração e/ou divulgação e/ou em caso de extinção ou 

inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa DI, será convocada pelo 

Agente Fiduciário, em até 1 (um) Dia Útil contado da data em que o Agente Fiduciário tomar 

conhecimento de quaisquer eventos referidos acima, Assembleia Geral, a qual terá como objeto a 

deliberação pelos Titulares de CRA, de comum acordo com a Emissora, sobre o novo parâmetro 

de remuneração dos CRA, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis 

da Remuneração. Tal Assembleia Geral deverá ser realizada dentro do prazo de 20 (vinte) dias 

contados da publicação do edital de convocação ou, caso não se verifique quórum para realização 

da Assembleia Geral, no prazo de 8 (oito) dias contados da nova publicação do edital de 

convocação, sendo que a segunda convocação da Assembleia Geral poderá ser realizada em 

conjunto com a primeira convocação. A aplicação do novo parâmetro de remuneração estará 

condicionada à concordância da Devedora, na qualidade de emissora da Debênture, em 

Assembleia Geral de Titulares de Debênture, nos termos do item 4.9.5 da Escritura de Emissão. 

Caso não haja acordo sobre a nova taxa de juros referencial da Remuneração entre a Emissora e 

Titulares de CRA representando 75% (setenta e cinco por cento) dos CRA em Circulação 

presentes na Assembleia, a Emissora deverá informar à Devedora a não concordância com a nova 

taxa de juros, o que acarretará o Resgate Antecipado da Debênture em conformidade com os 

procedimentos descritos no item 4.9.5.1. da Escritura de Emissão. Os recursos decorrentes do 
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Resgate Antecipado da Debênture deverão ser integralmente utilizados pela Emissora para o 

pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA em virtude do Resgate Antecipado dos CRA. 

Os CRA resgatados antecipadamente nos termos deste item serão cancelados pela Emissora. 

Neste caso, para o cálculo da Remuneração dos CRA a serem adquiridos, para cada dia do 

período em que ocorra a ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada oficialmente. 

Caso a Taxa DI volte a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral de Titulares de CRA 

de que trata o item acima, referida Assembleia Geral não será realizada e a Taxa DI, a partir de 

sua divulgação, passará a ser novamente utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações 

previstas no Termo, sendo certo que até a data de divulgação da Taxa DI nos termos deste item, a 

última Taxa DI divulgada será utilizada para o cálculo de quaisquer obrigações previstas no Termo. 

A Remuneração será paga semestralmente nas datas previstas na tabela abaixo: 

Datas de Pagamento da Remuneração dos CRA 

1º 15/12/2014 

2º 15/06/2015 

3º 15/12/2015 

4º 15/06/2016 

5º 15/12/2016 

6º 15/06/2017 

 

Após a Data de Emissão, cada CRA terá seu valor de amortização ou, nas hipóteses definidas no 

Termo de Securitização, resgate, calculado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, com base na 

respectiva Remuneração aplicável. 

Na Data de Vencimento, a Emissora deverá proceder à liquidação total dos CRA em Circulação 

pelo seu saldo de Valor Nominal acrescido da Remuneração. 

Preço de Subscrição e Forma de Integralização 

Os CRA serão integralizados pelo Preço de Subscrição, que corresponde ao seu Valor Nominal 

Unitário. O Preço de Subscrição será pago à vista, na data de subscrição, em moeda corrente 

nacional. 

A integralização e liquidação dos CRA serão realizadas por intermédio dos procedimentos 

operacionais estabelecidos pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, observado o plano de 

distribuição descrito no Contrato de Distribuição. 
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Amortização Programada dos CRA 

O Valor Nominal Unitário será amortizado anualmente, em 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas, 

sendo o primeiro pagamento devido em 15 de junho de 2016 e o segundo pagamento na Data de 

Vencimento, ou seja, em 15 de junho de 2017, exceto na ocorrência de Resgate Antecipado. 

Resgate Antecipado 

Nos termos do item 7.1 do Termo de Securitização haverá o Resgate Antecipado dos CRA na 

ocorrência de declaração (i) do Resgate Antecipado da Debênture em função de divergências em 

relação a definição da nova taxa de juros referencial da Remuneração fruto da ausência da 

apuração e/ou divulgação e/ou limitação da Taxa DI, nos termos do item 4.9.5.1 da Escritura de 

Emissão; e (ii) do Vencimento Antecipado da Debênture, nos termos do item 4.12 da Escritura de 

Emissão. 

Na ocorrência de qualquer evento de vencimento antecipado não automático da Debênture, 

conforme indicado no item 4.12.4 da Escritura de Emissão, a Emissora deverá convocar uma 

Assembleia Geral de Titulares dos CRA para que seja deliberada a orientação da manifestação do 

Debenturista em relação a tais eventos. Caso os Titulares de CRA representando 50% (cinquenta 

por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação presentes na Assembleia votem por orientar a 

Emissora a manifestar-se contrariamente ao vencimento antecipado da Debênture, a Emissora 

deverá assim manifestar-se, sendo certo que em qualquer outra hipótese, incluindo, sem limitação, 

a não instalação da Assembleia Geral ou não manifestação dos Titulares de CRA, o Vencimento 

Antecipado da Debênture deverá ser declarado, o que acarretará em Resgate Antecipado dos 

CRA. 

A Emissora comunicará aos Titulares de CRA, ao Agente Fiduciário, à CETIP e à BM&FBOVESPA, 

por meio de publicação no jornal “Valor Econômico” com antecedência mínima de 2 (dois) Dias 

Úteis, sobre o Resgate Antecipado, nos termos da Cláusula XII do Termo de Securitização, 

informando: (a) a declaração do Resgate Antecipado; (b) a data prevista para o efetivo Resgate 

Antecipado e consequente pagamento aos Titulares de CRA; (c) o valor do Resgate Antecipado; e 

(d) demais informações consideradas relevantes pela Emissora para conhecimento dos Titulares 

de CRA. 

Os pagamentos decorrentes de Resgate Antecipado dos CRA serão realizados de forma pro rata 

entre todos os Titulares de CRA e alcançarão, indistintamente, todos os CRA, por meio de 

procedimento adotado pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, conforme o caso, para os ativos 

custodiados eletronicamente na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA. 

Os recursos que eventualmente sobejarem após os pagamentos feitos nos termos dos itens acima 

serão depositados na Conta de Livre Movimentação.  

Os CRA objeto do Resgate Antecipado serão obrigatoriamente cancelados pela Emissora. 
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Garantias 

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA. Os Direitos 

Creditórios do Agronegócio gozarão, no entanto, das Garantias descritas abaixo. Os CRA não 

contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de 

seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as 

obrigações assumidas no âmbito do Termo de Securitização. 

Alienação Fiduciária. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de cada uma das 

Obrigações Garantidas, a Devedora alienou os Imóveis fiduciariamente em favor do Agente 

Fiduciário, na qualidade de representante dos interesses do Debenturista, nos termos dos 

Contratos de Alienação Fiduciária. 

Na data de assinatura dos Contratos de Alienação Fiduciária, os Imóveis representavam 

R$ 644.750.900,00 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil e 

novecentos reais), ou seja, um valor equivalente a 322% (trezentos e vinte e dois por cento) das 

Obrigações Garantidas, sem considerar a Opção de CRA Adicionais e/ou a Opção de Lote 

Suplementar, conforme demonstrado pelos laudos de avaliação dos Imóveis emitidos pela 

Cushman & Wakefield Brasil e anexos a cada um dos Contratos de Alienação Fiduciária. 

Conforme estabelecido no item 4.15.1.1 da Escritura de Emissão, a Devedora deverá instituir a 

Alienação Fiduciária sobre o Imóvel de São Gonçalo do Amarante, devendo assinar Contrato de 

Alienação Fiduciária, cujo teor deve corresponder substancialmente ao Anexo II à Escritura de 

Emissão, dentro de 10 (dez) dias úteis após o registro da Escritura de Aditivo nº 02 ao Contrato nº 

09.2.1498.1, de 30 de dezembro de 2009, celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, e nº 02 ao contrato nº 20/20888-X, de 30 de dezembro de 2009, 

celebrado com o Banco do Brasil S.A., com constituição de hipoteca conjunta, celebrada entre o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o Banco do Brasil S.A. e a 

Coteminas S.A., com a interveniência de Terceiros, no 1º Ofício de Notas – Tabelionato e Oficialato 

do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de São Gonçalo do Amarante. 

Conforme estabelecido no item 4.15.1.2 da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário, em favor do 

Debenturista, poderá excutir a Alienação Fiduciária sobre os Imóveis em conjunto ou 

separadamente, sem que com isso prejudique qualquer direito ou possibilidade de exercê-lo no 

futuro, até a quitação integral das Obrigações Garantidas. 

Nos termos da Cláusula 3.4. dos Contratos de Alienação Fiduciária, na hipótese de a Alienação 

Fiduciária objeto de tais Contratos deteriorar-se, por qualquer razão, inclusive na hipótese de 

qualquer constrição judicial que recaia sobre qualquer parte dos Bens Alienados (conforme definido 

nos Contratos de Alienação Fiduciária), bem como tornar-se inábil ou imprópria para garantir o 

cumprimento das Obrigações Garantidas, a Devedora deverá comunicar o fato ao Debenturista e 

ao Agente Fiduciário, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data em que efetivamente 

tomarem conhecimento de algum destes eventos, e deverão substituir ou reforçar a garantia no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da referida comunicação. 
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A Devedora poderá alienar os Imóveis, sem a necessidade de que o Debenturista e os Titulares 

dos CRA aprovem previamente tal alienação, desde que: (i) a soma do valor de mercado dos 

Imóveis permaneça igual ou superior ao valor correspondente a 120% (cento e vinte por cento) das 

Obrigações Garantidas, tomando-se como base os laudos de avaliação anexos a cada um dos 

Contratos de Alienação Fiduciária; e (ii) o uso dos recursos decorrentes de eventual alienação seja 

utilizado exclusivamente para amortização de financiamentos bancários. 

Fiança. Em garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de cada uma das Obrigações 

Garantidas, a Garantidora prestou a Fiança em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de 

representante dos interesses do Debenturista, obrigando-se solidariamente como fiadora e 

principal pagadora de todas as Obrigações Garantidas.  

Nos termos da Escritura de Emissão: 

(a) a Garantidora declarou-se em caráter irrevogável e irretratável, solidariamente 

fiadora e principal pagadora das Obrigações Garantidas; 

(b) as Obrigações Garantidas serão pagas pela Garantidora no prazo de até 1 (um) 

dia útil, contado a partir de comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário 

à Garantidora nesse sentido, mediante a qual será informado o inadimplemento por 

parte da Devedora, na respectiva data de pagamento, de todo e qualquer valor 

devido pela Devedora nos termos da Escritura de Emissão e/ou do Termo de 

Securitização. Tal notificação só poderá ser emitida pelo Agente Fiduciário (1) após 

a verificação do inadimplemento pela Devedora de qualquer valor devido nas datas 

de pagamento definidas na Escritura de Emissão, respeitados eventuais períodos 

de cura e/ou (2) quando da declaração do vencimento antecipado da Debênture; 

(c) os pagamentos deverão ser realizados pela Garantidora de acordo com os 

procedimentos estabelecidos na Escritura de Emissão e/ou no Termo de 

Securitização; 

(d) a Garantidora expressamente renunciou aos benefícios de ordem, direitos e 

faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, 

parágrafo único, 366, 821, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos do 

Código Civil e os Artigos 77 e 595 do Código de Processo Civil; 

(e) mediante a excussão da Fiança objeto do item 4.15.2. da Escritura de Emissão, a 

Garantidora sub-rogar-se-á nos direitos do Debenturista. A Garantidora desde já 

concorda e obriga-se a somente exigir e/ou demandar a Emissora por qualquer 

valor honrado, nos termos da Fiança, conforme o caso, após o Debenturista ter 

recebido todos os valores a ela devidos, nos termos da Escritura de Emissão; 

(f) a Fiança entrou em vigor na data de emissão da Debênture, vigendo até o 

pagamento integral das Obrigações Garantidas, quer seja pela Devedora quer seja 

pela Garantidora; 
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(g) a Garantidora reconheceu como prazo determinado, para fins do artigo 835 do 

Código Civil, a data de pagamento integral das Obrigações Garantidas; 

(h) a Fiança foi devidamente consentida de boa fé pela Garantidora, nos termos das 

disposições legais aplicáveis; e 

(i) a Fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, no interesse do 

Debenturista, quantas vezes for necessário até a integral liquidação das 

Obrigações Garantidas. 

Disposições Comuns às Garantias 

Fica certo e ajustado o caráter não excludente, mas cumulativo entre si, das Garantias, podendo o 

Agente Fiduciário, em benefício do Debenturista, a seu exclusivo critério, executar todas ou cada 

uma delas indiscriminadamente, total ou parcialmente, tantas vezes quantas forem necessárias, 

sem ordem de prioridade, até o integral adimplemento das Obrigações Garantidas, de acordo com 

a conveniência do Agente Fiduciário, em benefício do Debenturista, e os interesses dos Titulares 

dos CRA, ficando ainda estabelecido que, desde que observados os procedimentos previstos na 

Escritura de Emissão e nos Contratos de Alienação Fiduciária, a excussão das Garantias 

independerá de qualquer providência preliminar por parte do Agente Fiduciário e/ou Debenturista, 

tais como aviso, protesto, notificação, interpelação ou prestação de contas, de qualquer natureza. 

A excussão de uma das Garantias não ensejará, em hipótese nenhuma, perda da opção de se 

excutir as demais. 

As Garantias referidas acima serão devidamente constituídas no prazo e termos constantes da 

Escritura de Emissão e dos Contratos de Alienação Fiduciária, conforme o caso, tendo sido 

outorgadas em caráter irrevogável e irretratável pela Devedora e pela Garantidora, conforme 

aplicável, vigendo até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, nos termos da Escritura de 

Emissão, dos Contratos de Alienação Fiduciária e demais instrumentos jurídicos competentes à 

formalização das Garantias, a serem firmados entre a Devedora, a Garantidora e a Debenturista. 

Procedimentos Adotados pela Custodiante do Documento Comprobatório para a Verificação 

do Lastro dos CRA 

A Debênture será custodiada pela Custodiante do Documento Comprobatório, nos termos da Lei 

10.931, o qual analisou a regularidade da emissão da Debênture, verificando, entre outros 

aspectos, os poderes dos signatários da Escritura de Emissão da Debênture, a autorização 

societária da Devedora para a emissão da Debênture, a compatibilidade das características dos 

Direitos Creditórios do Agronegócio com a Debênture, a utilização dos recursos da Debênture pela 

Devedora nos termos do item 3.6 da Escritura de Emissão, a formalização da Escritura de Emissão 

da Debênture nos termos da legislação aplicável, bem como a regular subscrição e integralização 

da Debênture. 
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Inadimplência dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

A Emissora e os Coordenadores verificaram não haver informações e dados disponíveis no 

mercado para que seja possível apresentar informações estatísticas sobre inadimplementos, 

perdas ou pré-pagamento de créditos de mesma natureza dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

que tenham como devedores pessoas jurídicas que atuem no mesmo ramo de atividade da 

Devedora, após terem realizado todos os esforços para buscarem tais dados e informações. 

Entretanto, os Coordenadores declaram que na data deste Prospecto, a Devedora não possui 

qualquer inadimplência em relação a obrigações assumidas perante a Emissora. 

Níveis de Concentração dos Créditos do Patrimônio Separado 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são concentrados integralmente na Devedora, na qualidade 

de emissora da Debênture. 

Assembleia dos Titulares de CRA 

Os Titulares dos CRA poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia geral de Titulares de 

CRA, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos Titulares de CRA, 

observado o disposto nesta cláusula.  

A Assembleia Geral poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, pela CVM ou por 

Titulares de CRA que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos CRA em Circulação, 

mediante publicação de edital em jornal de grande circulação utilizado pela Emissora para a 

divulgação de suas informações societárias, por 3 (três) vezes, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, sendo que a segunda convocação da Assembleia Geral poderá ser realizada em 

conjunto com a primeira convocação. 

A Assembleia Geral em segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 

(oito) dias após a data marcada para a instalação da Assembleia Geral em primeira convocação.  

A Convocação também poderá ser feita mediante correspondência escrita enviada, por meio 

eletrônico ou postagem, a cada Titular de CRA, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer 

meio de comunicação cuja comprovação de recebimento seja possível, e desde que o fim 

pretendido seja atingido, tais como envio de correspondência com Aviso de Recebimento, fac-

símile e correio eletrônico (e-mail).  

Independentemente da convocação prevista neste item, será considerada regular a Assembleia 

Geral à qual comparecerem todos os Titulares de CRA, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver 

necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de convocação indicarão, com 

clareza, o lugar da reunião. É permitido aos Titulares de CRA participar da Assembleia Geral por 

meio de conferência eletrônica e/ou videoconferência, entretanto deverão manifestar o voto em 

Assembleia Geral por comunicação escrita ou eletrônica.  
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Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na Lei 9.514 e na Lei 

das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que se refere aos 
representantes dos Titulares de CRA, que poderão ser quaisquer procuradores, Titulares dos CRA 

ou não, devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano por meio de instrumento de mandato 
válido e eficaz. Cada CRA em Circulação corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais. 

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares de CRA 

que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação e, 

em segunda convocação, com qualquer número.  

O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Titulares de CRA as 
informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá convocar quaisquer 

terceiros para participar das Assembleias Gerais, sempre que a presença de qualquer dessas 

pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.  

A presidência da Assembleia Geral caberá, de acordo com quem a convocou:  

(i) ao Diretor Presidente ou Diretor de Relações com Investidores da Emissora; 

(ii) ao representante do Agente Fiduciário;  

(iii) ao Titular de CRA eleito pelos demais; ou 

(iv) àquele que for designado pela CVM. 

As deliberações em Assembleias Gerais serão tomadas pelos votos favoráveis de Titulares de 

CRA que representem 50% (cinquenta e cinco por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 

presentes na Assembleia, exceto nas deliberações em Assembleias Gerais que impliquem (i) na 

alteração da remuneração, atualização monetária ou amortização dos CRA, ou de suas datas de 

pagamento, (ii) na alteração da Data de Vencimento dos CRA, (iii) alterações nas características 
dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado ou de Resgate Antecipado, ou (iv) em 

alterações deste item, que dependerão de aprovação de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 
cento) dos votos favoráveis de Titulares de CRA em Circulação.  

O Termo de Securitização e os demais Documentos da Operação poderão ser alterados, 

independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos Titulares de CRA, 

sempre que tal alteração decorra exclusivamente da necessidade de atendimento de exigências da 
CVM ou das câmaras de liquidação onde os CRA estejam registrados para negociação, ou em 

consequência de normas legais regulamentares, ou da correção de erros materiais, e/ou ajustes ou 

correções de procedimentos operacionais refletidos em qualquer dos Documentos da Operação 

que não afetem os direitos dos Titulares de CRA, devendo ser, nesses casos, providenciada, no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos.  

As deliberações tomadas em Assembleias Gerais, observados o respectivo quórum de instalação e 

de deliberação mencionado neste Prospecto e estabelecido no Termo de Securitização, serão 

consideradas válidas e eficazes e obrigarão os Titulares dos CRA, quer tenham comparecido ou 
não à Assembleia Geral, e, ainda que, nela tenham se abstido de votar, ou votado contra, devendo 

ser divulgado o resultado da deliberação aos Titulares de CRA, na forma da regulamentação da 
CVM, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contado da realização da Assembleia Geral.  
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Sem prejuízo do disposto na Cláusula XII do Termo de Securitização, deverá ser convocada 
Assembleia Geral dos Titulares de CRA toda vez que a Emissora, na qualidade de titular da 
Debênture, tiver de exercer ativamente seus direitos estabelecidos na Escritura de Emissão, para 
que os Titulares de CRA deliberem sobre como a Emissora deverá exercer seu direito no âmbito 
da Debênture.  

A Assembleia Geral de Titulares de CRA mencionada no item acima deverá ser realizada com no 
mínimo 1 (um) Dia Útil de antecedência da data em que se encerra o prazo para a Securitizadora, 
na qualidade de titular da Debênture, manifestar-se frente à Devedora ou da data em que ocorrerá 
uma assembleia geral de debenturista, nos termos da Escritura de Emissão.  

Somente após receber do Agente Fiduciário a orientação definida pelos Titulares dos CRA, a 
Emissora deverá exercer seu direito e manifestar-se no âmbito da Debênture conforme lhe for 
orientado. Caso os Titulares de CRA não compareçam à Assembleia Geral, ou não cheguem a 
uma definição sobre a orientação, ou ainda o Agente Fiduciário não informe a Emissora sobre a 
orientação de voto definida, a Emissora deverá permanecer silente frente à Devedora no âmbito da 
Debênture, sendo certo que, seu silêncio, neste caso, não será interpretado como negligência em 
relação aos direitos dos Investidores, não podendo ser imputada à Emissora qualquer 
responsabilização decorrente de ausência de manifestação.  

A regra descrita no item acima somente não será aplicável caso os Titulares de CRA não 
compareçam à Assembleia Geral, ou não cheguem a uma definição sobre a orientação, ou ainda o 
Agente Fiduciário não informe a Emissora sobre a orientação de voto definida na ocorrência de um 
Evento de Vencimento Antecipado, hipótese na qual o Agente Fiduciário declarará o Vencimento 
Antecipado da Debênture. 

A Emissora não prestará qualquer tipo de opinião ou fará qualquer juízo sobre a orientação 
definida pelos Titulares dos CRA, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme 
instrução recebida do Agente Fiduciário, a menos que a orientação recebida do Agente Fiduciário 
resulte em manifesta ilegalidade. Neste sentido, a Emissora não possui qualquer responsabilidade 
sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos Titulares de CRA por ela 
manifestado frente à Devedora ou a quem de direito no âmbito da Debênture, independentemente 
destes causarem prejuízos aos Titulares dos CRA ou à Devedora.  

Fundo de Despesas 

Será constituído o Fundo de Despesas na Conta Centralizadora para fazer frente ao pagamento 
das Despesas, dentro de 5 (cinco) dias corridos contados da Data da 1ª Integralização. A 
Emissora, conforme autorizada pela Devedora, reterá do Preço de Aquisição o Valor Total do 
Fundo de Despesas. 

Os recursos do Fundo de Despesas deverão ser aplicados, pela Emissora, em Aplicações 
Financeiras Permitidas, passíveis de liquidação imediata conforme demandado para o pagamento 
de Despesas. 

A partir da Data da Integralização, sempre que o valor do Fundo de Despesas se tornar inferior ao 
Limite Mínimo do Fundo de Despesas, a Devedora deverá recompor o Limite Mínimo do Fundo de 
Despesas dentro de 05 (cinco) Dias Úteis após o recebimento de notificação da Emissora neste 
sentido. 
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Quando o Fundo de Despesas exceder o Valor Total do Fundo de Despesas, a Securitizadora 

deverá transferir o montante excedente para a Conta de Livre Movimentação. Caso ainda haja 

recursos mantidos no Fundo de Despesas após o resgate integral dos CRA, tais recursos deverão 

ser liberados à Devedora na Conta de Livre Movimentação em até 3 (três) Dias Úteis. 

Regime Fiduciário e Patrimônio Separado 

Em observância à faculdade prevista no artigo 39 da Lei nº 11.076 e nos termos dos artigos 9º a 16 

da Lei nº 9.514, foi instituído o Regime Fiduciário sobre os Direitos Creditórios do Agronegócio e 

sobre as garantias a eles vinculadas, sobre o Fundo de Despesas, bem como sobre quaisquer 

valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora. 

Os Créditos do Patrimônio Separado sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados 

do patrimônio da Emissora e passam a constituir patrimônio distinto, que não se confunde com o 

da Emissora, destinando-se especificamente ao pagamento dos CRA e das demais obrigações 

relativas ao Patrimônio Separado, e manter-se-ão apartados do patrimônio da Emissora até que se 

complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, nos termos do artigo 11, da Lei 

9.514/97. 

O Patrimônio Separado é composto pelos Créditos do Patrimônio Separado. 

Exceto nos casos previstos em legislação específica, em nenhuma hipótese os Titulares de CRA 

terão o direito de haverem seus créditos contra o patrimônio da Emissora, sendo sua realização 

limitada à liquidação dos Créditos do Patrimônio Separado. 

A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua quebra, 

cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário convocar Assembleia Geral para deliberar sobre as 

normas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado. 

Os Créditos do Patrimônio Separado: (i) responderão apenas pelas obrigações inerentes aos CRA 

e pelo pagamento das despesas de administração do Patrimônio Separado e respectivos custos e 

obrigações fiscais, conforme previsto no Termo de Securitização; (ii) estão isentos de qualquer 

ação ou execução de outros credores da Emissora que não sejam os Titulares de CRA; e (iii) não 

são passíveis de constituição de outras garantias ou excussão, por mais privilegiadas que sejam, 

exceto conforme previsto no Termo de Securitização. 

Todos os recursos oriundos dos Créditos do Patrimônio Separado que estejam depositados em 

contas correntes de titularidade da Emissora deverão ser aplicados em Aplicações Financeiras 

Permitidas. 

O Termo de Securitização e seus respectivos anexos foram registrados para custódia no 

Custodiante do Termo de Securitização em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de sua 

celebração. 
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Administração do Patrimônio Separado 

Observado o disposto na Cláusula IX do Termo de Securitização, a Emissora, em conformidade 
com as Leis 9.514 e 11.076: (i) administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta 
Emissão; (ii) promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade; (iii) manterá 
o registro contábil independente do restante de seu patrimônio; e (iv) elaborará e publicará as 
respectivas demonstrações financeiras. 

A Emissora somente responderá pelos prejuízos que causar por culpa, dolo, descumprimento de 
disposição legal ou regulamentar, negligência, imprudência, imperícia ou administração temerária 
ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado. 

A Emissora fará jus ao recebimento da Taxa de Administração. 

A Taxa de Administração será custeada pelos recursos do Patrimônio Separado, especialmente 
pelo Fundo de Despesas, e será paga semestralmente, no dia 15 (quinze) de cada mês, ou Dia Útil 
subsequente. Caso os recursos do Patrimônio Separado não sejam suficientes para o pagamento 
da Taxa de Administração, os Titulares dos CRA arcarão com a Taxa de Administração..  

A Taxa de Administração continuará sendo devida, mesmo após o vencimento dos CRA, caso a 
Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares de CRA, remuneração esta que será devida 
proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. Caso os recursos do Patrimônio Separado 
não sejam suficientes para o pagamento da Taxa de Administração, os Titulares dos CRA arcarão 
com a Taxa de Administração, ressalvado seu direito de em um segundo momento se 
reembolsarem com a Devedora após a realização do Patrimônio Separado. 

A Taxa de Administração será acrescida dos valores dos tributos que incidem sobre a prestação 
desses serviços (pagamento com gross up), tais como: (i) ISS, (ii) PIS; e (iii) COFINS, excetuando-
se o imposto de renda de responsabilidade da fonte pagadora, bem como outros tributos que 
venham a incidir sobre a Taxa de Administração, sendo certo que serão acrescidos aos 
pagamentos valores adicionais, de modo que a Emissora receba os mesmos valores que seriam 
recebidos caso nenhum dos impostos elencados neste item fosse incidente.  

O Patrimônio Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ressarcirá a Emissora de todas as 
despesas incorridas com relação ao exercício de suas funções, tais como, notificações, extração 
de certidões, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, ou assessoria 
legal aos Titulares de CRA, publicações em geral, transportes, alimentação, viagens e estadias, 
voltadas à proteção dos direitos e interesses dos Titulares de CRA ou para realizar os Direitos 
Creditórios do Agronegócio. O ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até 5 
(cinco) Dias Úteis após a efetivação da despesa em questão.  

Adicionalmente, em caso de inadimplemento dos CRA ou reestruturação de suas características 
após a Emissão, será devido à Securitizadora, pela Devedora, caso a demanda seja originada por 
esta, ou pelo Patrimônio Separado, caso a demanda seja originada pelos Titulares dos CRA, 
remuneração adicional no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por homem-hora de trabalho 
dedicado à (i) execução de garantias dos CRA, e/ou (ii) participação em Assembleias Gerais e a 
consequente implementação das decisões nelas tomadas, paga em 5 (cinco) dias após a 
comprovação da entrega, pela Securitizadora, de "relatório de horas" à parte que originou a 
demanda adicional. 
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Entende-se por “reestruturação” a alteração de condições relacionadas (i) às Garantias, (ii) às 

condições essenciais dos CRA, tais como datas de pagamento, remuneração e índice de 

atualização, data de vencimento final, fluxos operacionais de pagamento ou recebimento de 

valores, carência ou covenants operacionais ou financeiros, e (iii) ao Resgate Antecipado dos 

CRA. 

O pagamento da remuneração prevista neste item ocorrerá sem prejuízo da remuneração devida a 

terceiros eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios àqueles prestados 

pela Securitizadora. 

Liquidação do Patrimônio Separado 

A ocorrência de qualquer um dos seguintes Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado poderá 

ensejar a assunção imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário, 

sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário deverá convocar em até 2 (dois) Dias Úteis 

uma Assembleia Geral para deliberar sobre a forma de administração e/ou eventual liquidação, 

total ou parcial, do Patrimônio Separado: 

(i) pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora, 

independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores ou 

deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz 

competente; 

(ii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não devidamente 

elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal; 

(iii) decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela Emissora; 

(iv) qualificação, pela Assembleia Geral, de um Evento de Vencimento Antecipado da 

Debênture (conforme definido na Escritura de Emissão) como um Evento de Liquidação 

do Patrimônio Separado; 

(v) não observância pela Emissora dos deveres e das obrigações previstos nos instrumentos 

celebrados com os prestadores de serviço da Emissão, tais como Agente Fiduciário, 

Banco Liquidante, Custodiante do Documento Comprobatório e Escriturador, desde que, 

comunicada para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça nos prazos previstos 

no respectivo instrumento aplicável; 

(vi) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não pecuniárias 

previstas no Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese, a liquidação do 

Patrimônio Separado poderá ocorrer desde que tal inadimplemento perdure por mais de 

30 (trinta) dias, contados da notificação formal e comprovadamente realizada pelo Agente 

Fiduciário à Emissora; 
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(vii) inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações pecuniárias 

previstas no Termo de Securitização que dure por mais de 2 (dois) Dias Úteis, caso haja 

recursos suficientes no Patrimônio Separado e desde que exclusivamente a ela 

imputado. O prazo ora estipulado será contado de notificação formal e comprovadamente 

realizada pelo Agente Fiduciário à Emissora; e 

(viii) descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista no Termo 

de Securitização, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data do 

recebimento, pela Emissora, de aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário 

neste sentido. 

A Assembleia Geral mencionada no item acima, instalar-se-á, em primeira convocação, com a 

presença de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos CRA em 

Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número. 

Caso a Assembleia Geral a que se refere o item acima não seja instalada o Agente Fiduciário 

deverá liquidar o Patrimônio Separado. 

A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio 

Separado decidirá, por votos da maioria absoluta dos Titulares dos CRA em Circulação, sobre a 

forma de administração e/ou eventual liquidação, total ou parcial, do Patrimônio Separado. 

A Assembleia Geral prevista no item acima deverá ser realizada no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da data do edital relativo à primeira convocação, sendo que a segunda convocação da 

Assembleia Geral poderá ser realizada em conjunto com a primeira. A Assembleia Geral em 

segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias após a data 

marcada para a realização da Assembleia Geral em primeira convocação. 

Em referida Assembleia Geral, os Titulares de CRA deverão deliberar: (i) pela liquidação, total ou 

parcial, do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de 

liquidação; ou (ii) pela não liquidação do Patrimônio Separado, hipótese na qual deverá ser 

deliberada a administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário ou nomeação de outra 

instituição administradora, fixando, em ambos os casos, as condições e termos para sua 

administração, bem como sua respectiva remuneração. O liquidante será a Emissora caso esta 

não tenha sido destituída da administração do Patrimônio Separado. 

Na hipótese de não instalação da Assembleia Geral mencionada acima, ensejará a assunção 

imediata da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário. 

A liquidação do Patrimônio Separado será realizada mediante transferência, em dação em 

pagamento, dos Créditos do Patrimônio Separado ao Agente Fiduciário (ou à instituição 

administradora cuja contratação seja aprovada pelos Titulares de CRA, na Assembleia Geral 

prevista no item 13.5. do Termo de Securitização), na qualidade de representante dos Titulares de 

CRA, para fins de extinção de toda e qualquer obrigação da Emissora decorrente dos CRA. 
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Na hipótese do inciso (v) do item 13.1. do Termo de Securitização, reproduzido acima, e destituída 

a Emissora, caberá ao Agente Fiduciário ou à referida instituição administradora (i) administrar os 

Créditos do Patrimônio Separado, (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a 

realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como de suas respectivas Garantias, caso 

aplicável, (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares de CRA na proporção de CRA detidos, 

observado o disposto no Termo de Securitização, e (iv) transferir os créditos oriundos dos Direitos 

Creditórios do Agronegócio e garantias eventualmente não realizados aos Titulares de CRA, na 

proporção de CRA detidos.  

A realização dos direitos dos Titulares de CRA estará limitada aos Créditos do Patrimônio 

Separado, nos termos do parágrafo 3o do artigo 11 da Lei 9.514, não havendo qualquer outra 

garantia prestada por terceiros ou pela própria Emissora. 

Cronograma de Etapas da Oferta  

Segue abaixo cronograma tentativo das principais etapas da Oferta: 

 

Ordem dos 

Eventos Eventos Data Prevista (1) 

1. Disponibilização do Prospecto Preliminar ao Público Investidor 23/05/2014 

2. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Instituições 

Consorciadas) 

23/05/2014 

3. Início do Roadshow 26/05/2014 

4. Início do período de adesão das Instituições Consorciadas 27/05/2014 

5. Encerramento do período de adesão das Instituições 

Consorciadas 

30/05/2014 

6. Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das 

Instituições Consorciadas) 

02/06/2014 

7. Início do Período de Reserva 02/06/2014 

8. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas 

Vinculadas 

02/06/2014 

9. Encerramento do Período de Reserva 10/06/2014 

10. Definição das Alocações e Remuneração Final 11/06/2014 

11. Atendimento dos Vícios Sanáveis 13/06/2014 

12. Registro da Oferta pela CVM 30/06/2014 

13. Publicação do Anúncio de Início 03/07/2014 

14. Disponibilização do Prospecto Definitivo ao Público Investidor 03/07/2014 

15. Data de Liquidação 03/07/2014 

16. Publicação do Anúncio de Encerramento 07/07/2014 

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e 

modificações. 
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Registro para Distribuição e Negociação 

Os CRA serão registrados: (i) para distribuição no mercado primário por meio (a) do CETIP21, e/ou 

(b) do DDA; e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio (a) do CETIP21, e/ou (b) do 

BovespaFix, sendo a liquidação financeira dos eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos 

CRA realizada por meio do sistema de compensação e liquidação da CETIP e/ou por meio da 

BM&FBOVESPA. 

Distribuição dos CRA 

A distribuição dos CRA ocorrerá por meio de distribuição pública com a intermediação das 

Instituições Participantes da Oferta, instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, em conformidade com a Instrução CVM 414 e Instrução CVM 400 e nos termos do 

Contrato de Distribuição. Os CRA serão integralizados pelo Preço de Subscrição, que será pago à 

vista, na data de sua subscrição, em moeda corrente nacional. 

Contrato de Distribuição 

Regime e Prazo de Colocação 

Observadas as condições e o plano de distribuição estabelecidos no Contrato de Distribuição (i) o 

Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos CRA no mercado sob o regime de garantia 

firme (a) de colocação no valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observadas 

as disposições da Instrução CVM 400; e (b) de liquidação financeira dos CRA subscritos 

exclusivamente pelos clientes do Coordenador Líder, das Instituições Consorciadas e dos 

Participantes Especiais que não tenham sido integralizadas por tais clientes, observadas as 

disposições da Instrução CVM 400; e (ii) o Coordenador realizará a distribuição dos CRA no 

mercado sob o regime de (a) melhores esforços de colocação; e (b) garantia firme de liquidação 

financeira dos CRA subscritos exclusivamente pelos clientes do Coordenador que não tenham sido 

integralizados por tais clientes, observadas as disposições da Instrução CVM 400. As Instituições 

Participantes da Oferta realizarão a distribuição dos CRA Adicionais e/ou dos CRA do Lote 

Suplementar sob o regime de melhores esforços de colocação.  

A garantia firme de colocação mencionada acima é prestada somente pelo Coordenador Líder, que 

se obriga a subscrever e integralizar os CRA que porventura não tenham sido colocados ao 

Público Alvo, no valor de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), desde que e somente 

se satisfeitas cumulativamente todas as Condições Precedentes previstas na Cláusula 3.1 do 

Contrato de Distribuição aplicáveis à Oferta, sendo certo que o exercício da garantia firme de 

colocação pelo Coordenador Líder será feito pela remuneração máxima definida como referência 

para o Procedimento de Bookbuilding (conforme definido baixo). 

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelo Coordenador Líder consiste na obrigação de 

liquidação financeira dos CRA que, uma vez subscritos por investidores que sejam clientes do 

Coordenador Líder, dos Participantes Especiais ou das Instituições Consorciadas, conforme o 

caso, não sejam integralizados por tais clientes na Data de Liquidação, observado o disposto no 

item acima.  
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A garantia firme de liquidação a ser prestada pelo Coordenador consiste na obrigação de 

liquidação financeira dos CRA que, uma vez subscritos por investidores que sejam clientes do 

Coordenador, não sejam integralizados por tais clientes na Data de Liquidação, observado o 

disposto no item acima.  

A garantia firme de liquidação a ser prestada por cada um dos Coordenadores é vinculante a partir 

do momento em que for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de 

Distribuição, deferido o registro da Oferta pela CVM, publicado o Anúncio de Início e 

disponibilizado o Prospecto Definitivo. 

Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso o Coordenador Líder 

eventualmente (i) venha a subscrever os CRA por força da garantia firme prestada nos termos do 

item acima; e (ii) tenha interesse em vender tais CRA antes da publicação do Anúncio de 

Encerramento, o preço de revenda destes CRA será limitado ao Valor Nominal Unitário, acrescido 

da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da respectiva 

venda. A revenda dos CRA pelo Coordenador Líder, após a publicação do Anúncio de 

Encerramento, poderá ser feita pelo preço a ser apurado de acordo com as condições de mercado 

verificadas à época. A revenda dos CRA, conforme aqui mencionada, deverá ser efetuada 

respeitada a regulamentação aplicável. 

O prazo máximo de colocação dos CRA será de até 60 (sessenta) dias contados a partir da data 

da publicação do Anúncio de Início (“Prazo de Colocação”) ou até a data de publicação do Anúncio 

de Encerramento, o que ocorrer primeiro, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400. 

Os CRA serão integralizados pelo preço de subscrição, que corresponde ao Valor Nominal Unitário 

dos CRA (“Preço de Subscrição”). 

A integralização dos CRA será realizada em moeda corrente nacional, à vista, no ato da 

subscrição, pelo Preço de Subscrição. Os CRA serão subscritos e integralizados em uma única 

data. 

Foi adotado procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos 

Coordenadores e pela BM&FBOVESPA, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 

da Instrução CVM 400, sem o recebimento de reservas e sem fixação de lotes mínimos ou 

máximos, por meio do qual os Coordenadores verificaram a demanda do mercado pelos CRA, bem 

como definiram a taxa de juros aplicável na Remuneração dos CRA. 

Plano de Distribuição  

Os Coordenadores, com expressa anuência da Emissora, organizarão plano de distribuição, de 

sorte que as Instituições Participantes da Oferta deverão assegurar: (i) que o tratamento aos 

investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus 

respectivos clientes; e (iii) que os representantes de venda das Instituições Participantes da Oferta 

recebam previamente exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam 

ser esclarecidas por pessoa designada pelas Instituições Participantes da Oferta. 
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Após a publicação do Aviso ao Mercado e a disponibilização do Prospecto Preliminar, os 

Coordenadores realizaram apresentações para potenciais investidores (roadshow e/ou one-on-

ones) sobre os CRA e a Oferta (“Apresentações para Potenciais Investidores”). Os materiais 

publicitários ou documentos de suporte às Apresentações para Potenciais Investidores utilizados 

foram submetidos à aprovação prévia da CVM. 

Os Coordenadores realizaram a coleta de intenção de investimentos para os Investidores 

Institucionais e para os Investidores Não Institucionais, sendo neste caso por meio de recebimento 

de pedidos de reserva, os quais foram realizados exclusivamente por meio do sistema DDA da 

BM&FBOVESPA ("Pedido de Reserva") e para os Investidores Institucionais por meio de qualquer 

manifestação de suas intenções de investimento. 

Oferta de Varejo 

Os Investidores Não Institucionais participaram do procedimento de coleta de intenções de 

investimento por meio da apresentação de Pedidos de Reserva realizados no Período de Reserva 

e no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, sendo que tais intenções de 

investimento foram realizadas exclusivamente por meio do sistema DDA da BM&FBOVESPA 

("Oferta de Varejo"). 

Ressalvado o disposto no inciso IV abaixo, o montante equivalente a 80% (oitenta por cento) dos 

CRA (sem considerar os CRA Adicionais e os CRA do Lote Suplementar) foi destinado, 

prioritariamente, à colocação pública para Investidores Não Institucionais que realizaram Pedido de 

Reserva (“Montante Destinado à Oferta de Varejo” ou “Direcionamento da Oferta”), o qual foi 

preenchido nas condições a seguir expostas: 

(i) cada um dos Investidores Não Institucionais interessados efetuou Pedido de Reserva de 

CRA perante qualquer uma das Instituições Participantes da Oferta, mediante 

preenchimento do Pedido de Reserva: (a) no período de 02 de junho de 2014 a 10 de 

junho de 2014 (inclusive) ("Período de Reserva"); (b) no dia 02 de junho de 2014 ("Período 

de Reserva para Pessoas Vinculadas") para os Investidores Não Institucionais que sejam 

Pessoas Vinculadas; 

(ii) foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA sem considerar os 

CRA objeto da Opção de Lote Suplementar e da Opção de CRA Adicionais, não sendo 

permitida a colocação de CRA perante investidores que sejam Pessoas Vinculadas, sendo 

os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas 

Vinculadas, automaticamente cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, 

exceto pela colocação de CRA perante os Investidores Não Institucionais que sejam 

Pessoas Vinculadas que tenham realizado Pedido de Reserva durante o Período de 

Reserva para Pessoas Vinculadas; 

(iii) uma vez que o total de CRA objeto dos Pedidos de Reserva não cancelados em virtude de 

desconformidade com os termos e condições da Oferta, bem como nos termos dos 

incisos I e II acima ("Pedidos de Reserva Admitidos"), foi inferior ao Montante Destinado à 

Oferta de Varejo, serão integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva Admitidos, e 

os CRA remanescentes foram destinados aos Investidores Institucionais; 
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(iv) uma vez que o total de CRA correspondente aos Pedidos de Reserva Admitidos excedeu o 

Montante Destinado à Oferta de Varejo, os Coordenadores, em comum acordo com a 

Emissora, decidiram por manter a quantidade de CRA inicialmente destinada à Oferta de 

Varejo, sendo atendidos os Pedidos de Reserva Admitidos até o limite do Montante 

Destinado à Oferta de Varejo, sendo considerada (i) a menor taxa de Remuneração e (ii) a 

ordem cronológica em que foram exclusivamente registrados no sistema DDA da 

BM&FBOVESPA;; 

(v) na hipótese de não ser atingido o Montante Destinado à Oferta de Varejo, as respectivas 

sobras serão direcionadas para os Investidores Institucionais; 

(vi) até as 11:00 horas da Data de Liquidação, ou em prazo inferior, conforme deverá ser 

confirmado pelo Investidor Não Institucional com a respectiva Instituição Participante da 

Oferta, cada Investidor Não Institucional deverá pagar o Preço de Subscrição dos CRA 

alocados nos termos do inciso III acima à Instituição Participante da Oferta que recebeu o 

respectivo Pedido de Reserva, com recursos imediatamente disponíveis; e 

(vii) nas hipóteses de identificação de divergência relevante entre as informações constantes 

do Prospecto Definitivo e do Prospecto Preliminar que alterem substancialmente o risco 

assumido pelo Investidor Não Institucional, ou a sua decisão de investimento, poderá o 

referido investidor desistir do Pedido de Reserva nos termos do artigo 45 da Instrução CVM 

400. Nesta hipótese, o Investidor Não Institucional deverá informar sua decisão de 

desistência do Pedido de Reserva ao Coordenador que recebeu o respectivo Pedido de 

Reserva, em conformidade com os termos do respectivo Pedido de Reserva. 

Oferta Institucional 

Os CRA que não tiverem sido alocados aos Investidores Não Institucionais serão destinados aos 

Investidores Institucionais ("Oferta Institucional"), de acordo com o seguinte procedimento: 

(i) os Investidores Institucionais interessados em subscrever CRA apresentaram suas 

intenções de investimento aos Coordenadores durante o Período de Reserva;  

(ii) não foi permitida a colocação de CRA perante Investidores Institucionais que sejam 

Pessoas Vinculadas; 

(iii) caso as intenções de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam 

o total de CRA remanescentes após o atendimento da Oferta de Varejo, os Coordenadores 

levarão em consideração (i) a menor taxa de Remuneração aceita e (ii) a ordem 

cronológica em que foram enviadas as intenções de investimento; 

(iv) até o final do Dia Útil imediatamente anterior à data de publicação do Anúncio de Início, os 

Coordenadores informarão aos Investidores Institucionais, por meio do seu respectivo 

endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile a quantidade de CRA 

alocada ao Investidor Institucional; e 
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(v) nas hipóteses de identificação de divergência relevante entre as informações constantes 

do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que alterem substancialmente o risco 

assumido pelo Investidor Institucional, ou a sua decisão de investimento poderá o referido 

Investidor Institucional desistir da intenção de investimento nos termos do artigo 45 da 

Instrução CVM 400. Nesta hipótese, o Investidor Institucional deverá informar sua decisão 

de desistência da intenção de investimento ao Coordenador que recebeu a respectiva 

intenção de investimento. 

Verificando-se, a qualquer tempo, que houve manifestação de interesse na subscrição do Valor 

Total da Oferta e o Direcionamento da Oferta foi respeitado, os Coordenadores poderão encerrar o 

Prazo de Distribuição antecipadamente.  

Uma vez encerrada a Oferta, o Coordenador Líder divulgará o resultado da Oferta mediante 

publicação do Anúncio de Encerramento. 

Estabilização de Preço e Garantia de Liquidez 

Não foi constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmado contrato de estabilização de preço 

dos CRA. 

Procedimento de Liquidação 

A transferência à Emissora dos recursos decorrentes da colocação dos CRA no âmbito da Oferta 

será realizada em até 1 (um) Dia Útil após o seu recebimento (“Data de Liquidação”), conforme 

pagos pelos titulares de CRA na integralização dos CRA, descontados os valores a serem 

desembolsados pela BM&FBOVESPA para os pagamentos descritos no Contrato de Distribuição, e 

respeitados os procedimentos da CETIP e/ou BM&FBOVESPA. 

A liquidação a que se refere o item acima será realizada por meio de depósito, Transferência 

Eletrônica Disponível – TED ou outro mecanismo de transferência equivalente, ou procedimento 

adotado pela BM&FBOVESPA, conforme o caso, na conta de reservas do Banco do Brasil que, em 

seguida, deverá transferir, via procedimentos internos, para a conta corrente de titularidade da 

Emissora, no Banco do Brasil, Agência 3222-0, conta corrente n.º 6305-3. 

Público Alvo da Oferta 

A Oferta é direcionada aos Investidores Institucionais e aos Investidores Não Institucionais. 

Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) dos CRA, nos termos do 

disposto no artigo 55 da Instrução CVM 400, serão canceladas as ordens de investimento 

realizadas por qualquer Pessoa Vinculada, exceto pela colocação de CRA perante os Investidores 

Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas que tenham realizado Pedido de Reserva 

durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 
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Inadequação do Investimento 

O investimento em CRA não é adequado aos investidores que: (i) necessitem de liquidez 

considerável com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de 

recebíveis do agronegócio no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam 

dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor agrícola. 

Multa e Juros Moratórios 

Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer quantia devida aos Titulares de CRA, incidirão, a 

partir do vencimento até a data de seu efetivo pagamento, multa moratória não compensatória de 

2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados de forma pro rata 

temporis, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, ambos 

incidentes sobre o valor devido e não pago. 

Atraso no Recebimento dos Pagamentos 

Sem prejuízo no disposto no parágrafo acima, o não comparecimento do Titular de CRA para 

receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas 

datas previstas no Termo de Securitização ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe 

dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, 

todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento, desde que os 

recursos tenham sido disponibilizados pontualmente. 

Prorrogação dos Prazos 

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o 

primeiro Dia Útil subsequente, caso o vencimento coincida com um dia que não seja considerado 

um Dia Útil, sem que haja qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. 

Instrumentos Derivativos 

A Securitizadora não utilizará instrumentos financeiros de derivativos na administração do 

Patrimônio Separado. 

Publicidade 

Os fatos e atos relevantes de interesse dos Titulares de CRA serão comunicados sempre por 

escrito, por meio de aviso publicado no jornal “Valor Econômico” ou por meio de correspondência 

ao Agente Fiduciário e aos Titulares de CRA com aviso de recebimento expedido pelo correio, em 

até 2 (dois) Dias Úteis à data em que for verificada a ocorrência dos referidos fatos ou atos 

relevantes. 

As demais informações periódicas da Emissão e/ou da Emissora serão disponibilizadas ao 

mercado, nos prazos legais/ou regulamentares, por meio do sistema de envio de Informações 

Periódicas e Eventuais da CVM. 
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Despesas de Responsabilidades dos Titulares de CRA 

São despesas de responsabilidade dos Titulares de CRA: 

(a) as relativas à custódia e liquidação dos CRA subscritos por eles, as quais serão pagas 

diretamente pelos investidores à instituição financeira por eles contratada para a prestação 

do serviço de corretagem; e 

(b) pagamento dos tributos que eventualmente incidam ou venham a incidir sobre os rendimentos 

auferidos decorrentes dos CRA, conforme a regulamentação em vigor e descrito no Anexo II 

do Termo de Securitização. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação de Oferta 

A Emissora pode requerer à CVM a modificação ou revogação da Oferta, caso ocorram alterações 

posteriores, substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data 

do pedido de registro de distribuição ou que o fundamentem, que resulte em aumento relevante 

dos riscos por ela assumidos e inerentes à própria Oferta. 

Adicionalmente, a Emissora pode modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus 

termos e condições para os Investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º da Instrução 

CVM 400. 

Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para 

distribuição da Oferta poderá ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, contados da aprovação do 

pedido de modificação. 

A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio 

dos mesmos jornais utilizados para divulgação do Anúncio de Início e do Anúncio de 

Encerramento, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. Após a publicação do 

Anúncio de Retificação, os Coordenadores somente aceitarão ordens daqueles Investidores que 

estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os Investidores que já tiverem aderido à 

Oferta serão comunicados diretamente a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, 

no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a 

declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio. Em caso de modificação 

da Oferta, os Coordenadores deverão acautelar-se e se certificar, no momento do recebimento das 

aceitações da Oferta, de que os investidores estão cientes de que a Oferta foi alterada e de que 

têm conhecimento das novas condições, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. 

Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou 

posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores 

eventualmente dados em contrapartida à aquisição dos CRA, sem qualquer acréscimo, conforme 

disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400. 

Critérios e Procedimentos para Substituição 

Agente Fiduciário 
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O Agente Fiduciário poderá ser destituído, mediante a imediata contratação de seu substituto a 

qualquer tempo, pelo voto favorável de Titulares de CRA que representem, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação, reunidos em Assembleia Geral 

convocada na forma prevista pela Cláusula XII do Termo de Securitização. 

O Agente Fiduciário eleito em substituição assumirá integralmente os deveres, atribuições e 

responsabilidades constantes da legislação aplicável, deste Prospecto e do Termo de 
Securitização. 

A substituição do Agente Fiduciário em caráter permanente deve ser objeto de aditamento ao 

Termo de Securitização. 

Nos casos em que o Agente Fiduciário vier a assumir a administração do Patrimônio Separado, 
incluindo, mas não se limitando a casos de Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado, o 

Agente Fiduciário deverá usar de toda e qualquer ação para proteger direitos ou defender 

interesses dos Titulares de CRA, devendo para tanto: 

(i) declarar, observadas as condições do Termo de Securitização, antecipadamente 
vencidos os CRA e cobrar seu principal e acessórios; 

(ii) executar garantias, aplicando o produto no pagamento, integral ou proporcional, dos 

Titulares de CRA; 

(iii) tomar qualquer providência necessária para que os Titulares de CRA realizem seus 

créditos; e 

(iv) representar os Titulares de CRA em processos de liquidação, declaração de 

insolvência, pedido de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial e pedido de 

falência formulado por terceiros em relação à Emissora. 

O Agente Fiduciário somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das medidas 

contempladas nos incisos acima se, convocada a Assembleia Geral, esta assim o autorizar por 

deliberação da unanimidade dos Titulares de CRA em Circulação. Na hipótese do inciso “(iv)”, será 
suficiente a deliberação da maioria dos Titulares de CRA em Circulação. 

O Agente Fiduciário responde perante os Titulares de CRA e a Emissora pelos prejuízos que lhes 

causar por culpa, dolo, descumprimento de disposição legal regulamentar ou do Termo de 
Securitização, negligência, imprudência, imperícia ou administração temerária ou, ainda, por desvio 

de finalidade do Patrimônio Separado. 

BNY Mellon  

O BNY Mellon poderá ser substituído (i) em caso de inadimplemento de suas obrigações junto à 

Emissora; (ii) caso requeira ou por qualquer outro motivo encontrar-se em processo de 
recuperação judicial, tiver sua falência decretada ou sofrer liquidação, intervenção judicial ou 

extrajudicial; (iii) em caso de superveniência de lei, regulamentação e/ou instrução de autoridades 

competentes que impeçam ou modifiquem a natureza, termos e condições dos serviços prestados; 

e (iv) em caso de seu descredenciamento para o exercício das atividades contratadas.  



 

67 

CETIP e BM&FBOVESPA 

A CETIP e a BM&FBOVESPA poderão ser substituídas por outras câmaras de liquidação e 

custódia autorizadas, nos seguintes casos: (i) se a CETIP ou a BM&FBOVESPA falir, requerer 

recuperação judicial ou iniciar procedimentos de recuperação extrajudicial, tiver sua falência, 

intervenção ou liquidação requerida; (ii) se for cassada sua autorização para execução dos 

serviços contratados; (iii) a pedido dos titulares dos CRA. 

Banco Liquidante 

O Banco Liquidante poderá ser substituído caso (i) os serviços não sejam prestados de forma 
satisfatória, (ii) caso haja renúncia do Banco Liquidante ao desempenho de suas funções nos 

termos previstos em contrato; e (iii) em comum acordo entre as partes. 

Auditores Independentes 

Nos termos do artigo 31 da Instrução da CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada 
(“Instrução CVM 308”), os auditores independentes não podem prestar serviços para um mesmo 
cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de três 
anos para a sua recontratação, exceto se (i) a companhia auditada possua Comitê de Auditoria 
Estatutário em funcionamento permanente (instalado no exercício social anterior à contratação do 
auditor independente); e se (ii) o auditor seja pessoa jurídica (sendo que, nesse caso, o auditor 
independente deve proceder à rotação do responsável técnico, diretor, gerente e de qualquer outro 
integrante da equipe de auditoria com função de gerência, em período não superior a cinco anos 
consecutivos, com intervalo mínimo de três anos para seu retorno). Tendo em vista que a Emissora 
não possui Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente, a Emissora tem por 
obrigatoriedade trocar o auditor independente a cada período de cinco anos. 

Ainda em atendimento ao artigo 23 da Instrução CVM 308, a Emissora não contrata os auditores 
independentes para a prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda se 
sua objetividade e independência. 

Adicionalmente, independente do atendimento a obrigação normativa, um dos motivos de maior 
preponderância, para a administração da Emissora, na seleção, contração e, quando o caso, 
substituição de empresa de auditoria independente, é a experiência, conhecimento acumulado, 
familiaridade da mesma em relação ao mercado financeiro, em particular aos produtos de 
securitização e que envolvem o mercado financeiro imobiliário de forma geral e qualidade na 
prestação de serviços. Havendo prejuízos em tais qualidades, a Emissora estabelece novos 
padrões de contratação. 

Possibilidade dos Direitos Creditórios do Agronegócio serem Acrescidos, Removidos ou 
Substituídos 

Não serão admitidos acréscimo, remoção ou substituição dos Direitos Creditórios do Agronegócio. 

Informações Adicionais 

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Securitizadora, os Direitos Creditórios 
do Agronegócio e a presente Oferta poderão ser obtidos junto à Emissora, aos Coordenadores, à 
CETIP e BM&FBOVESPA, e junto à CVM. 
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2.2. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA 

Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais sejam: (i) Termo 

de Securitização; (ii) Escritura de Emissão; (iii) Contrato de Negociação Privada de Debênture; (iv) 

Contrato de Distribuição, juntamente com os Contratos de Adesão; (v) Contrato de Prestação de 

Serviços; (vi) Contrato de Prestação de Serviços de Custódia do Documento Comprobatório; (vii) 

Contrato de Prestação de Serviços de Banco Liquidante. 

O presente sumário não contém todas as informações que o Investidor deve considerar 

antes de investir nos CRA. O Investidor deve ler todo o Prospecto, incluindo Formulário de 

Referência e demais Anexos, que contemplam alguns dos documentos aqui resumidos. 

2.2.1. TERMO DE SECURITIZAÇÃO 

O “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª Série da 3ª Emissão de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Gaia Agro Securitizadora S.A.” celebrado entre a 

Emissora e o Agente Fiduciário, sendo o instrumento que efetivamente vincula os Direitos 

Creditórios do Agronegócio, consubstanciados pelo Documento Comprobatório, aos CRA. Este 

instrumento, além de descrever os Direitos Creditórios do Agronegócio, detalha as características 

dos CRA, estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de pagamento, garantias 

e demais elementos. 

O Termo de Securitização também disciplina a prestação dos serviços do Agente Fiduciário no 

âmbito da Emissão, descrevendo seus deveres, obrigações, bem como a remuneração devida pela 

Emissora ao Agente Fiduciário por conta da prestação de tais serviços, nos termos do artigo 9º da 

Lei nº 9.514 e da Instrução da CVM nº 28. 

Ademais, o Termo de Securitização dispõe que as seguintes Despesas serão de responsabilidade 

do Patrimônio Separado: 

(i) remuneração e todas as verbas devidas às instituições financeiras onde se encontrem 

abertas as contas correntes vinculadas ao Patrimônio Separado;  

(ii) despesas necessárias à realização de Assembleias Gerais ordinárias ou extraordinárias 

de Titulares de CRA, na forma da regulamentação aplicável; 

(iii) tributos incidentes sobre a distribuição de rendimentos dos CRA, observado o disposto no 

item 16 do Termo de Securitização; 

(iv) eventuais despesas com registros perante órgãos de registro do comércio e publicação 

de documentação societária da Emissora relacionada aos CRA, bem como de eventuais 

aditamentos aos mesmos, na forma da regulamentação aplicável; 

(v) eventuais despesas com terceiros especialistas, advogados, auditores ou fiscais 

relacionados com procedimentos legais, incorridas para resguardar os interesses dos 

Titulares de CRA e realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio integrantes do 

Patrimônio Separado; 
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(vi) eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações 

judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos Titulares dos CRA e 

a realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio integrantes do Patrimônio Separado;  

(vii) honorários de advogados, custas e despesas correlatas (incluindo verbas de 

sucumbência) incorridas pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário na defesa de 

eventuais processos administrativos e/ou judiciais propostos contra o Patrimônio 

Separado;  

(viii) honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para procedimentos 

extraordinários que sejam atribuídos à Emissora; e 

(ix) quaisquer taxas, impostos ou contribuições e quaisquer outros encargos, presentes e 

futuros, que sejam imputados por lei à Emissora e/ou ao Patrimônio Separado. 

2.2.2. ESCRITURA DE EMISSÃO 

O Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debênture Simples, não Conversível em 

Ação, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 

Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Coteminas S.A., foi celebrada pela 

Devedora, na qualidade de emitente da Debênture, pelo Agente Fiduciário, na qualidade de agente 

fiduciário no âmbito da Debênture e pela Garantidora, na qualidade de Intervenientes Anuentes. 

Por meio da Escritura de Emissão foi emitida 1 (uma) debênture simples, não conversível em ação, 

da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para colocação 

distribuição pública, com esforços restritos de colocação, com valor nominal unitário de R$ 

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), a qual foi aditada por meio do Primeiro Aditamento à 

Escritura de Emissão para refletir, dentre outros, o aumento do valor nominal unitário da Debênture 

para R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) e a remuneração aplicável no 

âmbito da Debênture, nos termos do Primeiro Aditamento. 

A Debênture foi objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da 

Instrução CVM 476, com a intermediação do Banco Votorantim, sob regime de garantia firme de 

colocação.  

A Debênture foi integralizada em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação 

aplicáveis à CETIP, na Data da Integralização dos CRA. 

A Debênture vigerá até 13 de junho de 2017, observada a possibilidade de resgate antecipado em 

virtude da ausência da apuração e/ou divulgação e/ou limitação da Taxa DI e ausência de acordo 

entre a Emissora e a Debenturista, com relação a novo parâmetro de Remuneração; e (b) 

vencimento antecipado da Debênture, nos termos do item 4.12. da Escritura de Emissão. 

Em 11 de junho de 2014 foi assinado o Primeiro Aditamento para refletir, dentre outras alterações, 

a taxa final aplicável para cálculo da remuneração da Debênture.  
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2.2.3. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO PRIVADA DE DEBÊNTURE 

O Contrato de Negociação Privada de Debênture foi celebrado entre a Securitizadora, o Banco 
Votorantim e a Devedora, na qualidade de interveniente, em 11 de junho de 2014, e tem por objeto 
a aquisição, pela Securitizadora, da Debênture de titularidade do Banco Votorantim.  

Conforme o disposto no Contrato de Negociação Privada de Debênture, a eficácia da alienação 
das Debênture encontra-se suspensa, nos termos do artigo 125 do Código Civil Brasileiro, até que 
as seguintes Condições Suspensivas sejam atendidas: (i) a integralização da Debênture pelo 
Banco Votorantim, nos termos da Escritura de Emissão; (ii) a formalização do Contrato de 
Negociação Privada da Debênture; e (iii) o atendimento das condições precedentes definidas no 
Contrato de Distribuição.  

Pela aquisição da Debênture, a Emissora pagará ao Banco Votorantim o Preço de Aquisição, nos 
termos do item 4.6.1. da Escritura de Emissão. O pagamento do Preço de Aquisição deverá ser 
realizado na mesma data em que ocorrer a integralização dos CRA, desde que (i) tenham sido 
satisfeitas as Condições Suspensivas; e (ii) a liquidação financeira da Oferta de CRA tenha sido 
concluída até às 16:00 horas. Caso a liquidação financeira da Oferta de CRA tenha sido concluída 
após às 16:00 horas, o pagamento do Preço de Aquisição deverá ser realizado no Dia Útil 
imediatamente subsequente, sem aplicação de nenhuma penalidade. 

2.2.4. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO 

O Contrato de Distribuição foi celebrado entre a Emissora e os Coordenadores, com interveniência 
da Devedora, e disciplina a forma de colocação dos CRA objeto da Oferta, bem como regula a 
relação existente entre os Coordenadores e a Emissora. 

Nos termos do Contrato de Distribuição (i) o Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos 
CRA no mercado sob o regime de garantia firme (a) de colocação no valor de até 
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), observadas as disposições da Instrução CVM 400; 
e (b) de liquidação financeira dos CRA subscritos exclusivamente pelos clientes do Coordenador 
Líder, das Instituições Consorciadas e dos Participantes Especiais que não tenham sido 
integralizadas por tais clientes, observadas as disposições da Instrução CVM 400; e (ii) o 
Coordenador realizará a distribuição dos CRA no mercado sob o regime de (a) melhores esforços 
de colocação; e (b) garantia firme de liquidação financeira dos CRA subscritos exclusivamente 
pelos clientes do Coordenador que não tenham sido integralizados por tais clientes, observadas as 
disposições da Instrução CVM 400. As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição 
dos CRA Adicionais e/ou dos CRA do Lote Suplementar sob o regime de melhores esforços de 
colocação . 

2.2.4.1. CONTRATO DE ADESÃO AO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO 

Os Contratos de Adesão a serem celebrados entre os Coordenadores Líder, cada um dos 
Participantes Especiais e cada uma das Instituições Consorciadas, conforme o caso, com 
interveniência e anuência da Emissora, e disciplinam a forma de colocação dos CRA objeto da 
Oferta pelo respectivo Participante Especial, bem como regulam a relação existente entre o 
Coordenador Líder, cada um dos Participantes Especiais e cada uma das Instituições 
Consorciadas. Por meio do referido contrato os respectivos Participantes Especiais e/ou 
Instituições Consorciadas aderem ao Contrato de Distribuição, estando sujeitos, a partir de então, 
a todos os termos, condições e disposições do Contrato de Distribuição. 
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2.2.5. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTODIANTE DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

O Contrato de Prestação de Serviços de Custodiante do Documento Comprobatório, a ser 

celebrado entre a Emissora e a Custodiante do Documento Comprobatório, disciplina a 

contratação dos serviços de recebimento do Documento Comprobatório, a realização da 

verificação do lastro dos CRA, nos termos do Termo de Securitização, registro, custódia e guarda 

do Documento Comprobatório e diligência para a atualização do Documento Comprobatório. 

2.2.6. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE REGISTRADOR 

O Contrato de Prestação de Serviços, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Registrador, 

disciplina a realização da escrituração, digitação e o registro dos CRA para fins de custódia 

eletrônica, liquidação financeira de eventos de pagamento, distribuição no mercado primário e para 

negociação no mercado secundário dos CRA na BM&FBOVESPA e/ou CETIP, bem como a 

custódia do Termo de Securitização e seus eventuais aditamentos. 

2.2.7. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO LIQUIDANTE 

O Contrato de Prestação de Serviços de Banco Liquidante foi celebrado entre a Emissora e o 

Banco Liquidante, em 19 de abril de 2012, por meio do qual o Banco Liquidante foi contratado para 

operacionalizar o pagamento e a liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos 

titulares de CRA em Circulação, executados por meio do sistema da CETIP e BM&FBOVESPA. 

Referido instrumento estabelece todas as obrigações e responsabilidades do Banco Liquidante. 
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2.3. APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 

O Votorantim iniciou suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma distribuidora de títulos e 

valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., 

mais tarde alterada para Votorantim DTVM. O sucesso inicial da Votorantim DTVM motivou sua 

transformação em banco múltiplo, autorizada pelo Banco Central do Brasil em 7 de agosto de 

1991, após sua transformação em sociedade anônima em 25 de fevereiro de 1991. Segundo o 

Banco Central, é o é o quinto maior banco privado brasileiro em total de ativos e o décimo maior 

considerando todas as instituições de capital público e misto (desconsiderando o BNDES), com R$ 

111 bilhões de ativos no quarto trimestre de 2013. 

O portfólio de negócios do Banco Votorantim é bastante amplo, com atuação focada em cinco 

grandes segmentos: Corporate & Investment Banking, Wealth Management, Financiamento de 

Veículos e Outros Negócios, sendo os dois últimos estruturados para operações de varejo. As 

atividades do segmento de atacado do Banco Votorantim têm por objetivo estabelecer um 

relacionamento ágil e de longo prazo com os clientes, ofertar soluções financeiras integradas (por 

exemplo, Crédito, Produtos Estruturados, Investment Banking, Derivativos e Distribuição) e 

proporcionar qualidade de crescimento com foco em agilidade operacional.  

Em setembro de 2009, o BACEN aprovou a aquisição de participação acionária do Votorantim pelo 

Banco do Brasil S.A., de forma que o Banco do Brasil S.A. passou a deter participação equivalente 

a 49,99% do capital votante e 50% do capital social. Baseada em fortes sinergias e visão de longo 

prazo, a parceria favorece a expansão dos negócios e contribui para que o Coordenador seja uma 

instituição ainda mais forte e competitiva. Ambos os acionistas possuem graus de investimento 

pelas três principais agências internacionais de rating – Fitch, Moody’s e S&P, na data do 

Prospecto. 

O Votorantim tem sua sede na cidade de São Paulo e filiais em importantes centros como Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Joinville, Caxias do Sul e 

Nassau (Bahamas) em Nova Iorque e em Londres. Além disso, foi autorizado o funcionamento do 

Banco Votorantim Securities Inc., que passou a atuar como broker dealer em Nova Iorque e em 

Londres, respectivamente em 2006 e 2011. 

A área de Investment Banking do Votorantim presta serviços para clientes corporativos e 

investidores, oferecendo assessoria especializada e produtos inovadores com acesso abrangente 

aos mercados de capitais (renda variável e renda fixa) e no segmento de fusões e aquisições 

(M&A), contando com o apoio da Votorantim Corretora e suas equipes especializadas de Equity e 

Debt Sales, Research e Equity Trading. 

O segmento de Mercado de Capitais do Banco Votorantim trabalha sempre para melhor atender as 

necessidades de seus clientes, oferecendo serviços para estruturação de ofertas públicas iniciais e 

subsequentes de ações e ofertas públicas para aquisição e permuta de ações bem como 

assessoria a clientes na captação de recursos no mercado local e internacional através de 

debêntures, notas promissórias, securitizações e bonds. 
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A área de renda variável do Banco Votorantim já realizou diversas operações, com destaque para 

os IPOs de Júlio Simões, OSX, Brazil Pharma, Locamerica, Senior Solution e BB Seguridade e os 

Follow-ons de Petrobras, Banco do Brasil, JBS, Gafisa, Kroton, Direcional e Tecnisa. Em 2013 o 

Banco Votorantim figura como 5º colocado no ranking de ofertas públicas iniciais de emissão de 

ações da Bloomberg, refletindo a sua atuação como Coordenador Líder (Sole Bookrunner) no IPO 

da Senior Solution S.A. no segmento de listagem de acesso da BM&FBOVESPA, o Bovespa Mais, 

e a participação como Joint Bookrunner no IPO de BB Seguridade S.A., maior IPO do ano 

(considerando-se as ofertas encerradas até agosto de 2013). 

Em renda fixa, o Banco Votorantim assessora diversos clientes na captação de recursos no 

mercado local e internacional, através de operações de debêntures, notas promissórias, 

securitizações e bonds, sendo que, no ano de 2013, o Votorantim ocupou a 1ª e a 2ª colocação 

nos rankings doméstico de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e CRI (Certificados 

de Recebíveis Imobiliários) respectivamente, a 2ª colocação no ranking doméstico de originação de 

securitização e a 7ª colocação no ranking doméstico de distribuição consolidado, todos divulgados 

pela ANBIMA. A título de exemplo, o Votorantim coordenou as emissões de debêntures do BNDES 

(R$ 2,000 bilhões), da MRS Logística (R$ 300 milhões), BR Properties (R$ 600 milhões), Algar 

Telecom (R$ 294 milhões), Concessionária Auto Raposo Tavares (R$ 750 milhões), Cemig 

Distribuição (R$ 2,160 bilhões), JSL (R$ 400 milhões), Dasa (R$ 450 milhões), CEMIG GT (R$ 500 

millhões); as emissões de CRI da Yuny (R$ 50 milhões),  São Carlos (R$ 54 milhões) e Odebrecht 

Realizações Imobiliárias (R$ 280 milhões); e as emissões de FIDC da Cedae (R$ 1,140 bilhões) e 

BV Financeira (R$ 2,511 bilhões); as emissões de Letra Financeira do Paraná Banco (R$ 200 

milhões) e RCI (R$ 500 milhões); as emissões de CRA da Odebrecht Agroindustrial (R$ 400 

milhões) e Cheminova (R$63,42 milhões). 

Em fusões e aquisições, o Votorantim possui uma equipe focada em oferecer aos seus clientes 

assessoria em transações de compra e venda de participações acionárias, associações 

estratégicas e reestruturações societárias, bem como emissões de laudos de avaliação/fairness 

opinion. Tem participado nos últimos anos de transações relevantes nos mais diversos segmentos 

econômicos, tais como: geração de energia elétrica, açúcar e álcool, infraestrutura logística, 

reflorestamento, produção de cosméticos, dentre outros. 
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2.4. APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR 

Com mais de 200 anos de história, o Banco do Brasil S.A. é um banco múltiplo com presença 

significativa em todos os estados brasileiros, além de desenvolver atividades em importantes 

centros financeiros mundiais. 

Seu foco é realizar negócios orientados à geração de resultados sustentáveis e desempenho 

compatível com suas lideranças de mercado. Como agente de políticas públicas, o Banco do Brasil 

S.A. apoia o agronegócio, as micro e pequenas empresas e o comércio exterior brasileiro, tanto 

por meio da execução de programas federais como pelo desenvolvimento de soluções que buscam 

simplificar as operações e serviços que atendem esses segmentos da economia. 

Em outubro de 2013, o Banco do Brasil foi reconhecido pela 23ª vez consecutiva como a marca 

mais lembrada pelos brasileiros na categoria Bancos pelo prêmio Folha Top of Mind publicado pelo 

Instituto DataFolha. 

O Banco do Brasil S.A. encerrou 2013 com mais de 39,7 milhões de contas correntes atendidas 

por uma rede de 67,6 mil pontos de atendimento, entre rede própria, compartilhada e 

correspondentes, com envolvimento de mais de 112,2 mil funcionários. Em relação à situação 

econômico-financeira do Banco no Brasil S.A. no terceiro trimestre de 2013, destacamos que os 

ativos totais superaram R$ 1,3 trilhão, com R$ 72,2 bilhões de patrimônio líquido e R$ 15,8 bilhões 

de lucro líquido. 

No exterior, a rede de atendimento é composta por 49 dependências próprias localizadas em 24 

países. Ao final de 2013, havia 1,2 mil bancos atuando como correspondentes do BB em 134 

países. Na Argentina, a rede do Banco Patagonia foi ampliada para 374 pontos de atendimento, 

crescimento de 7,5% em doze meses. O Banco do Brasil Americas, nos Estados Unidos, possui 

uma rede de 4 agências, e por meio de convênios estabelecidos, tem disponíveis 40 mil terminais 

de autoatendimento compartilhados, oferecendo também serviços de internet e mobile banking, 

conforme divulgado no site (www.bb.com.br/ri). 

Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas 

brasileiras, o Banco do Brasil S.A. criou o BB Investimentos, subsidiária integral para executar 

atividades de banco de investimento. 

Conforme o ranking ANBIMA de Distribuição Renda Variável divulgado em dezembro de 2013, o 

BB Investimentos ocupa a primeira colocação, com 16,5% de participação de mercado.  Em 2012, 

atuou como coordenador do IPO de Locamérica e do Banco BTG Pactual e do follow on de Fibria, 

de Taesa, de Suzano e de Marfrig, além de ter sido coordenador líder do ETF Ishares Índice 

Carbono Eficiente Brasil. O BB Investimentos figurou como o primeiro colocado do Ranking 

ANBIMA de Originação de Renda Variável por número de operações e o terceiro por valor no 

fechamento de 2012. Em 2013, atuou como coordenador do IPO de Senior Solution, Biosev, 

Smiles, Tupy e CPFL Renováveis e, foi coordenador líder no IPO de BB Seguridade, considerado o 

maior IPO brasileiro da história. 
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Em 2012, coordenou 78 emissões de debêntures e notas comerciais, totalizando R$ 20.806 

milhões de volume originado. No ano de 2013, o BB investimentos coordenou 131 emissões de 

títulos de renda fixa, totalizando volume de R$ 23.900 milhões, ficando em 1º lugar no ranking de 

originação consolidado e 25,6% de participação de mercado.  

Na área de securitização de ativos, em 2012, o BB Investimentos liderou três emissões de Fundo 

de Investimento Imobiliário, o BB Renda de Papéis Fundo de Investimento Imobiliário no valor de 

R$ 102,4 milhões, o Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário, no valor de R$ 74,2 

milhões e o BB Progressivo II, no valor de R$ 1,591 bilhão de reais. Liderou, também, duas 

operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários, sendo uma no valor total de R$ 300 milhões 

e outra no valor de R$ 45 milhões e atuou em uma emissão de FIDC, no valor total de R$ 500 

milhões. Em 2013, o BB-BI participou de quatro emissões de quotas de FIDC, no valor de R$ 1,3 

bilhão, três emissões de Fundo de Investimento Imobiliário, no valor total de R$ 2,07 bilhões, além 

de mais três operações de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, no valor de R$ 

229 milhões. Atuou também como coordenador líder em duas emissões de Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio, no valor de R$ 160,6 milhões. 

O BB – Banco de Investimentos conta ainda com uma equipe dedicada para assessoria e 

estruturação de operações de fusões e aquisições e reestruturações societárias. No mercado de 

fusões e aquisições, o BB Investimentos participou em 2012 de oito operações que somaram R$ 

2.584 milhões. Os últimos dados disponíveis acumulados até o terceiro trimestre de 2013, o BB 

Investimentos participou de 2 operações que somaram R$ 376 milhões. 

No mercado de capitais internacional, o BB, por meio das corretoras externas BB Securities Limited 

(Londres), Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque) e BB Securities Asia Pte. Ltd. (Cingapura), 

atuou em 22 das 45 operações de captação externa realizadas por empresas, bancos e governo 

brasileiro, todas na condição de “lead-manager”. Do total de aproximadamente US$ 38,4 bilhões 

emitidos até o final do 4º trimestre de 2013, o BB participou em cerca de US$ 23,0 bilhões. 

Adicionalmente, o BB atuou em 30 operações de emissores estrangeiros como co-manager, no 

montante de US$ 33,1 bilhões. 
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2.5. DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA OFERTA 

As comissões devidas aos Coordenadores e as despesas com auditores e demais prestadores de 

serviços e outras despesas serão pagas pelo Patrimônio Separado. Para maiores informações 

sobre as de responsabilidade do Patrimônio Separado, verificar item 2.2.1 deste Prospecto. Segue 

abaixo descrição dos custos relativos à Oferta.  

Comissões e Despesas Custo Total (R$)(1) 

Custo Unitário por 

CRA (R$)(1) 

% em Relação ao 

Valor Total da 

Oferta(1) 

Coordenadores  R$ 6.639.463,56 R$ 7.684,56 2,459% 

Comissão de Estruturação e 

Coordenação  
R$ 2.160.000,00 R$ 2.500,00 0,800% 

Comissão de Garantia Firme R$ 1.400.000,00 R$ 1.620,37 0,700% 

Comissão de Distribuição R$ 2.700.000,00 R$ 3.125,00 1,000% 

Comissão de Sucesso (5) R$ 379.463,56 R$ 439,19 0,141% 

Securitizadora R$ 150.000,00 R$ 173,61 0,056% 

Agente Fiduciário (2) R$  7.500,00 R$ 8,68 0,003% 

Banco Liquidante e Escriturador 

Mandatário 
R$ 1.300,00 R$ 1,50 0,000% 

Taxa de Registro na CVM R$ 82.870,00 R$ 95,91 0,031% 

Taxa de Pré-Registro da Debênture 

na CETIP 
R$ 11.987,75 R$ 13,87 0,004% 

Registro CRA na BM&FBOVESPA e 

CETIP 
R$ 9.660,00 R$ 11,18 0,004% 

Advogados R$ 200.000,00 R$ 231,48 0,074% 

Outras Despesas(4) R$ 23.000,00 R$ 26,62 0,009% 

Total R$ 7.125.781,31(3) R$ 8.247,43(3) 2,639%(3) 

____________________ 

(1) Valores Arredondados e considerando uma Oferta de R$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais),  exceto 
para a Comissão de Garantia Firme, para a qual está sendo considerado um valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 
de reais). 
 (2) O Agente Fiduciário receberá da Emissora, como remuneração pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe 
competem, nos termos da lei e do Termo de Securitização, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o resgate total dos CRA. 
(3) Valores estimados. 
(4) Incluem os honorários referentes à gestão, realização e administração do Patrimônio Separado e demais despesas 
previstas como Custos da Oferta. 
(5) Para o cálculo da Comissão de Sucesso., foi considerada a curva das taxas referenciais “Pré” x DI disponibilizada pela 
BM&FBOVESPA em 10/06/2014. 
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Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra remuneração será contratada ou paga aos 
Coordenadores, direta ou indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição, 
sem prévia manifestação da CVM. 

2.5.1. REMUNERAÇÃO DA EMISSORA 

A Emissora faz jus à Taxa de Administração no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser 
paga semestralmente, líquida de todos e quaisquer tributos, atualizada anualmente pelo IGP-M 
desde a Data de Emissão. 

2.5.2. REMUNERAÇÃO DOS COORDENADORES 

Pela execução dos trabalhos descritos no Contrato de Distribuição visando à coordenação, 
distribuição colocação sob o regime de melhores esforços e sob o regime de garantia firme dos 
CRA, os Coordenadores farão jus à remuneração detalhada abaixo (“Remuneração dos 
Coordenadores”):  
 
(i) Comissão de Estruturação e Coordenação: 0,8% (oito décimos por cento) calculada sobre o 

valor total da Oferta, a ser dividido de forma igualitária para cada um dos Coordenadores 
(metade para cada Coordenador); 

 
(ii) Comissão de Garantia Firme: 0,7% (sete décimos por cento) calculada sobre o volume dos 

CRA objeto de garantia firme prestado pelo Coordenador Líder, sendo que somente este 
fará jus a tal comissionamento; 

 
(iii) Comissão de Distribuição: 1% (um inteiro por cento) calculado sobre o valor total dos CRA 

distribuídos, com base no Preço de Subscrição. Tal comissionamento poderá ser repassado 
em parte ou na totalidade para os Participantes Especiais e para as Instituições 
Consorciadas, conforme disposto na Cláusula 10 do Contrato de Distribuição; 

 
(iv) Comissão de Sucesso: 20% (vinte por cento) da diferença positiva entre a remuneração 

máxima do CRA definido no Procedimento de Bookbuilding e a taxa efetiva de colocação do 
CRA, multiplicada pelo duration e pelo valor total dos CRA distribuídos, com base no Preço 
de Subscrição atualizado, a ser dividido de forma igualitária para cada um dos 
Coordenadores (metade para cada Coordenador). 

 
O pagamento da Remuneração dos Coordenadores deverá ser feito pela BM&FBOVESPA, por 
conta e ordem da Coteminas e conforme instruções do Coordenador Líder, na Data de Liquidação 
(conforme abaixo definido), à vista, em moeda corrente nacional ou por meio de outro mecanismo 
adotado pela BM&FBOVESPA, em conta a ser informada à BM&FBOVESPA pelos Coordenadores 
e acrescido do valor correspondente aos impostos e tributos incidentes sobre o faturamento sendo: 
Imposto de Renda - IR, Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL, Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza - ISS; à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS; e à 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incluindo quaisquer juros, 
adicionais de impostos, multas ou penalidades correlatas que porventura venham a incidir sobre as 
operações da espécie, bem como quaisquer majorações das alíquotas já existentes, de forma que 
os Coordenadores recebam a remuneração como se tais tributos não fossem incidentes (“Gross-
Up”). 
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2.6. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora 

para a integralização da Debênture emitida pela Devedora, a qual utilizará os recursos obtidos com 

tal integralização exclusivamente para a aquisição de algodão para beneficiamento e 

industrialização, necessário para a continuidade das suas atividades durante os anos de 2014 e 

2015, nos termos dos contratos de compra e venda de algodão já celebrados com produtores 

rurais e terceiros comercializadores de algodão, de forma que a Devedora possa cumprir seu 

objeto social. 
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2.7. DECLARAÇÕES 

2.7.1. DECLARAÇÃO DA EMISSORA 

A Emissora declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e do item 15 do Anexo III à 

Instrução CVM 414, exclusivamente para os fins do processo de registro da Oferta na CVM que: 

(i) verificou a legalidade e a ausência de vícios na presente operação; 

(ii) o Prospecto Preliminar, em conjunto com este Prospecto Definitivo e o Termo de 

Securitização, contêm as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 

Investidores Qualificados da Oferta, dos CRA objeto da Oferta, da Emissora e suas 

atividades, situação econômico-financeira, riscos inerentes à sua atividade e quaisquer 

outras informações relevantes, sendo tais informações verdadeiras, consistentes, corretas 

e suficientes para permitir aos Investidores Qualificados uma tomada de decisão 

fundamentada a respeito da Oferta; 

(iii) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo foram elaborados de acordo com as 

normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM e a Instrução CVM 

414; 

(iv) as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da Oferta, do 

arquivamento do Prospecto Preliminar e deste Prospecto Definitivo, bem como aquelas 

fornecidas ao mercado durante a Oferta, respectivamente, são e serão verdadeiras, 

consistentes, corretas e suficientes para permitir aos Investidores Qualificados uma tomada 

de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(v) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição no âmbito 

da Oferta. 

2.7.2. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

O Agente Fiduciário declara, nos termos dos artigos 10 e 12, incisos V e IX, da Instrução CVM 28 e 

do item 15 do anexo III da Instrução CVM 414, exclusivamente para os fins do processo de registro 

da Oferta na CVM, que verificou, em conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência de vícios 

da operação e tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar 

que: 

(i) o Prospecto Preliminar, em conjunto com este Prospecto Definitivo e o Termo de 

Securitização, contêm todas as informações relevantes a respeito dos CRA, da Emissora, 

de suas atividades, de sua situação econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas 

atividades, bem como outras informações relevantes no âmbito da Oferta, as quais são 

verdadeiras, precisas, consistentes, corretas e suficientes, para permitir aos Investidores 

Qualificados uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; 
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(ii) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo foram elaborados de acordo com as 
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução CVM 400 e a Instrução 
CVM 414; e 

(iii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas no artigo 10 
da Instrução CVM 28. 

2.7.3. DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER 

O Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, e considerando que: 

(i) a Devedora e o Coordenador Líder constituíram assessores legais para auxiliá-los na 
implementação da Oferta; 

(ii) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Devedora, a 
qual prosseguirá até a divulgação do Prospecto Definitivo; 

(iii) foram disponibilizados pela Devedora e pela Emissora os documentos considerados, 
pela Emissora e pela Devedora, relevantes para a Oferta; 

(iv) além dos documentos a que se refere o item (iii) acima, foram solicitados pelo 
Coordenador Líder documentos e informações adicionais relativos à Devedora e a 
Emissora;  

(v) a Devedora e a Emissora confirmaram ter disponibilizado todos os documentos e 
prestado todas as informações consideradas relevantes sobre seus negócios para 
análise do Coordenador Líder e de seu assessor legal, com o fim de permitir aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

(vi) a Devedora e a Emissora, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram da 
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto 
Definitivo, diretamente e por meio do assessor legal. 

Declara que: 

(i) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela 
falta de diligência ou omissão, para assegurar que (i) as informações fornecidas pela 
Emissora são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos Investidores 
Qualificados uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as 
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição no âmbito da 
Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da 
Emissora que integram o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo são ou serão 
suficientes, conforme o caso, permitindo aos Investidores a tomada de decisão 
fundamentada a respeito da Oferta; 

(ii) o Prospecto Preliminar, em conjunto com este Prospecto Definitivo, contêm todas as 
informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos Investidores, dos CRA, da 
Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes às suas 
atividades e quaisquer outras informações relevantes no âmbito da Oferta; e 

(iii) o Prospecto Preliminar e este Prospecto Definitivo foram elaborados de acordo com as 

normas pertinentes. 
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2.8. OPERAÇOES VINCULADAS À OFERTA 

Não existem empréstimos em aberto concedidos por qualquer um dos Coordenadores à Emissora 

e a seus acionistas controladores. 

A Emissora entende que não há qualquer conflito de interesses na intermediação da Oferta pelos 

Coordenadores. 
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3. FATORES DE RISCO 

 

Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores deverão 

considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de 

investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas 

neste Prospecto, no Formulário de Referência da Garantidora e em outros documentos da Oferta, 

devidamente assessorados por seus consultores jurídicos e/ou financeiros. 

Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora e da Devedora 

podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso 

qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a situação financeira, 

os resultados operacionais da Securitizadora e da Devedora e, portanto, a capacidade da 

Securitizadora administrar adequadamente o Patrimônio Separado poderá ser afetada de forma 

adversa. 

Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições dos CRA e das 

obrigações assumidas pela Securitizadora no âmbito da Oferta. É essencial e indispensável que os 

investidores leiam o Termo de Securitização e a Escritura de Emissão e compreendam 

integralmente seus termos e condições. 

Para os efeitos desta Seção, quando se afirma que um risco, incerteza ou problema poderá 

produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a Securitizadora a Garantidora e 

a Devedora, quer se dizer que o risco, incerteza, poderá, poderia produzir ou produziria um efeito 

adverso sobre os negócios, a posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as 

perspectivas da Securitizadora, e da Devedora e/ou Garantidora, conforme o caso, exceto quando 

houver indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender 

expressões similares nesta Seção como possuindo também significados semelhantes. 

Os riscos descritos abaixo não são exaustivos. Outros riscos e incertezas ainda não conhecidos ou 

que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito adverso sobre a 

Securitizadora, sobre a Devedora e/ou a Garantidora. Na ocorrência de qualquer das hipóteses 

abaixo os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas parcialmente. 
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3.1. RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS 

Interferência do Governo Brasileiro na Economia 

O Governo Brasileiro tem poderes para intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua 

política econômica, podendo adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, 

remessas de capital e limites à importação, entre outros, que podem causar efeito adverso 

relevante nas atividades da Emissora, da Devedora, e da Garantidora. 

A inflação e algumas medidas governamentais destinadas a combatê-la geraram, no passado, 

significativos efeitos sobre a economia do Brasil. As medidas tomadas pelo Governo Federal para 
controlar a inflação implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle 

de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outros 
efeitos. 

As atividades, situação financeira e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou da 

Garantidora poderão ser prejudicados de maneira relevante devido a modificações nas políticas ou 

normas que envolvam ou afetem fatores, tais como (i) taxas de juros; (ii) controles cambiais e 
restrições a remessas para o exterior, como aqueles que foram impostos em 1989 e no início de 

1990; (iii) flutuações cambiais; (iv) inflação; (v) liquidez dos mercados financeiros e de capitais 

domésticos; (vi) política fiscal; (vii) política de abastecimento, inclusive criação de estoques 

reguladores de commodities; e (viii) outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que 

venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou 

normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza 

econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro, 
sendo assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia brasileira poderão 

prejudicar as atividades e resultados operacionais da Emissora, da Devedora e/ou da Garantidora. 

Inflação 

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de 
instabilidade no processo de controle inflacionário. As medidas governamentais promovidas para 

combater a inflação geraram efeitos adversos sobre a economia do País, que envolveram controle 

de salários e preços, desvalorização da moeda, limites de importações, alterações bruscas e 
relevantes nas taxas de juros da economia, entre outras. 

Em 1994, foi implementado o plano de estabilização da moeda (denominado Plano Real) que teve 

sucesso na redução da inflação. Desde então, no entanto, por diversas razões, tais como crises 

nos mercados financeiros internacionais, mudanças da política cambial, eleições presidenciais, 

entre outras ocorreram novos "repiques" inflacionários. Por exemplo, a inflação apurada pela 

variação do IPCA/IBGE nos últimos anos vem apresentando oscilações, sendo que em 2009 foi de 

4,31%, em 2010 subiu para 5,91%, em 2011 atingiu o teto da meta com 6,5%, recuou em 2012 

para 5,84% e fechou 2013 em 5,91%. A elevação da inflação poderá reduzir a taxa de crescimento 
da economia, causando, inclusive, recessão no País, o que pode afetar adversamente os negócios 

da Devedora e/ou Garantidora, influenciando negativamente sua capacidade produtiva e de 
pagamento. 
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Política Monetária 

O Governo Federal, por meio do Comitê de Política Monetária – COPOM, estabelece as diretrizes 

da política monetária e define a taxa de juros brasileira. A política monetária brasileira possui como 

função controlar a oferta de moeda no País e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas 

vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os movimentos 

dos mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos países desenvolvidos, 

principalmente dos EUA. Historicamente, a política monetária brasileira tem sido instável, havendo 

grande variação nas taxas definidas. 

Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em recessão, já 

que, com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva e os investimentos se 

retraem, o que pode causar a redução da taxa de crescimento da economia, afetando 

adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a quantidade de empregos, a renda dos 

trabalhadores e, consequentemente, os negócios da Devedora e/ou da Garantidora, bem como 

sua capacidade produtiva e de pagamento. 

Em contrapartida, em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da 

inflação, reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia, 

bem como trazendo efeitos adversos ao País, podendo, inclusive, afetar as atividades da Devedora 

e sua capacidade de pagamento. 

Ambiente Macroeconômico Internacional 

O valor dos títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras no mercado são 

influenciados pela percepção de risco do Brasil e de outras economias emergentes. A deterioração 

dessa percepção poderá ter um efeito negativo na economia nacional. Acontecimentos adversos 

na economia brasileira e condições de mercado negativas em outros países, poderão influenciar o 

mercado em relação aos títulos e valores mobiliários emitidos no Brasil. Ainda que as condições 

econômicas nesses países possam diferir consideravelmente das condições econômicas 

brasileiras, as reações dos investidores aos acontecimentos nesses outros países podem ter um 

efeito adverso no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros. 

Em consequência dos problemas econômicos em vários países de mercados desenvolvidos em 

anos recentes (como por exemplo, a crise imobiliária nos EUA em 2008), os investidores estão 

mais cautelosos e prudentes em examinar seus investimentos, causando retração no mercado. 

Essas crises podem produzir uma evasão de dólares do Brasil, fazendo com que as companhias 

brasileiras enfrentem custos mais altos para captação de recursos, tanto nacionalmente como no 

exterior, reduzindo o acesso aos mercados de capitais internacionais. Desta forma eventuais crises 

nos mercados internacionais podem afetar o mercado de capitais brasileiro e ocasionar uma 

redução ou falta de liquidez para os CRA da presente emissão. 
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Redução de Investimentos Estrangeiros no Brasil 

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no 

balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de 

captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de 

juros mais elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros 

e a atual desaceleração da economia americana podem trazer impacto negativo para a economia 

brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já 

obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras. 

Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, sobretudo em 

economias desenvolvidas, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários 

globais. 

O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, 

em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive 

economias desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura econômica desses países seja 

significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores aos 

acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado 

dos valores mobiliários das companhias brasileiras. Crises em outros países de economia 

emergente ou políticas econômicas diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos 

valores mobiliários das companhias brasileiras, incluindo os CRA da presente Oferta, o que poderia 

prejudicar seu preço de mercado. 
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3.2. RISCOS RELACIONADOS AO MERCADO E AO SETOR DE SECURITIZAÇÃO 

 

Recente Desenvolvimento da Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio 

A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no Brasil. A Lei 

nº 11.076, que criou os certificados de recebíveis do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, 

só houve um volume maior de emissões de certificados de recebíveis de agronegócios nos últimos 

anos. Além disso, a securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores 

mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas de segregação dos riscos da Emissora e da 

Devedora. 

Não existe jurisprudência firmada acerca da securitização 

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera um 

conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos públicos ou 

privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da 

falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de 

operação financeira, em havendo a necessidade de recurso às vias judiciais, não há certeza 

quanto à recuperação de valores investidos, podendo haver perdas por parte dos Investidores em 

razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual, dentre outras. 
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3.3. RISCOS RELACIONADOS AOS CRA, SEUS LASTROS E À OFERTA 

Os riscos a que estão sujeitos os Titulares de CRA podem variar significativamente, e podem 

incluir, sem limitação, perdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, pragas ou 

outros fatores naturais, redução ou aumento de preços de commodities do setor agrícola nos 

mercados nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito que possam 

afetar a renda da Devedora e/ou a renda da Garantidora e, consequentemente, a sua capacidade 
de pagamento, bem como outras crises econômicas que possam afetar o setor agropecuário em 

geral, falhas na constituição de garantias reais, insuficiência das garantias prestadas e 
impossibilidade de execução por desaparecimento ou desvio dos bens objeto da garantia. 

Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA ou na interpretação das normas 

tributárias podem afetar o rendimento dos CRA 

Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente isentos de 

imposto de renda, por força do artigo 3º, incisos IV e V, da Lei nº 11.033, isenção essa que pode 
sofrer alterações ao longo do tempo. 

Além disso, não há unidade de entendimento quanto à tributação aplicável sobre os ganhos 

decorrentes de alienação dos CRA no mercado secundário. Existem pelo menos duas 

interpretações correntes a respeito do imposto de renda incidente sobre a diferença positiva entre 

o valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA, quais sejam (i) a de que os ganhos 

decorrentes da alienação dos CRA estão sujeitos ao imposto de renda na fonte, tais como os 

rendimentos de renda fixa, em conformidade com as alíquotas regressivas previstas no artigo 1º da 

Lei nº 11.033; e (ii) a de que os ganhos decorrentes da alienação dos CRA são tributados como 
ganhos líquidos nos termos do artigo 52, parágrafo 2º da Lei nº 8.383, com a redação dada pelo 

artigo 2º da Lei n. º 8.850, sujeitos, portanto, ao imposto de renda a ser recolhido pelo vendedor 
até o último Dia Útil do mês subsequente ao da apuração do ganho, à alíquota de 15% 

estabelecida pelo artigo 2º, inciso II da Lei nº 11.033. Vale ressaltar que não há jurisprudência 

consolidada sobre o assunto. Divergências no recolhimento do imposto de renda devido podem ser 
passíveis de sanção pela Secretaria da Receita Federal. 

Eventuais alterações na legislação tributária eliminando a isenção acima mencionada, criando ou 

elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, a criação de novos tributos ou, 

ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por parte dos tribunais ou 

autoridades governamentais poderão afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para 

seus titulares. A Emissora e os Coordenadores recomendam aos Investidores que consultem seus 

assessores tributários e financeiros antes de se decidir pelo investimento nos CRA. 

Baixa liquidez no mercado secundário 

Ainda não está em operação no Brasil o mercado secundário de certificados de recebíveis do 

agronegócio e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para negociação 
dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses valores mobiliários caso decidam 

pelo desinvestimento. Dessa forma, o Investidor que adquirir os CRA poderá encontrar dificuldades 
para negociá-los no mercado secundário, devendo estar preparado para manter o investimento nos 

CRA por todo prazo da emissão. 
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Inadimplência dos Direitos Creditórios do Agronegócio 

A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da emissão de CRA 
depende do pagamento, pela Devedora, do valor total de sua dívida representada pela Debênture, 
acrescido da remuneração da Debênture e dos encargos moratórios aplicáveis, bem como das 
demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão. O Patrimônio Separado, 
constituído em favor dos Titulares de CRA, não conta com qualquer garantia ou coobrigação 
diretas da Emissora. Assim, o recebimento integral e tempestivo pelos Titulares de CRA dos 
montantes devidos dependerá do adimplemento da Debênture pela Devedora em tempo hábil para 
o pagamento dos valores devidos aos Titulares de CRA. Portanto, a ocorrência de eventos que 
afetem a situação econômico-financeira da Devedora poderá afetar negativamente a capacidade 
do Patrimônio Separado de suportar as suas obrigações estabelecidas no Termo de Securitização. 

O risco de crédito da Devedora e/ou Garantidora podem afetar adversamente os CRA 

Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pela Debênture. A realização da 
Debênture depende da solvência da Devedora, bem como da Garantidora, inexistindo, portanto, 
qualquer garantia ou certeza de que o pagamento será efetuado ou, caso o seja, de que será 
realizado nos prazos e nos valores avençados. 

Redução do horizonte de investimento por parte dos titulares do CRA, na ocorrência de 
decretação de vencimento antecipado da Debênture e consequente resgate antecipado dos 
CRA 

Nos termos da Escritura de Emissão, a Debênture está sujeita ao Resgate Antecipado caso não 
haja acordo sobre a nova taxa de juros referencial da Remuneração e ao Vencimento Antecipado, 
ocasionando a declaração de Resgate Antecipado dos CRA, o que acarretará em uma redução do 
horizonte original de investimento dos Titulares de CRA. 

Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35/01 podem comprometer o regime 
fiduciário sobre os créditos de certificados de recebíveis do agronegócio. 

A Medida Provisória nº 2.158-35/01, ainda em vigor, em seu artigo 76, estabelece que “as normas 
que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou 
jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou 
trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. 
Adicionalmente, em seu parágrafo único, prevê que "desta forma permanecem respondendo pelos 
débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua 
massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”. 

Tendo em vista o exposto acima, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos dele 
decorrentes, não obstante serem objeto do Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por 
credores fiscais, trabalhistas e previdenciários da Emissora e, em alguns casos, por credores 
trabalhistas e previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo 
econômico da Emissora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de 
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso isso ocorra, 
concorrerão os detentores destes créditos com os Titulares de CRA de forma privilegiada, sobre o 
produto de realização dos Direitos Creditórios do Agronegócio, em caso de falência. Nesta 
hipótese, é possível que Direitos Creditórios do Agronegócio não venham a ser suficientes para o 
pagamento integral dos CRA após o cumprimento das obrigações da Emissora perante aqueles 
credores. 
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Risco de não Constituição de Garantias 

Na Data de Emissão as Garantias ainda não estarão totalmente constituídas, tendo em vista que 

os seus respectivos instrumentos, apesar de devidamente celebrados, ainda não foram 

registrados, arquivados ou averbados, conforme o caso, perante as entidades competentes nos 

termos ali previstos, razão pela qual existe o risco de atrasos ou, eventualmente, de 

impossibilidade na completa constituição de uma ou mais dessas Garantias, principalmente em 

decorrência da burocracia e exigências cartoriais. Desta forma, caso haja a integralização dos CRA 

sem que haja a devida formalização das Garantias, os investidores assumirão tal risco e terão 

ciência que eventual excussão destas Garantias pode vir a ser inviabilizada por esta falta de 

formalização. 

Insuficiência das Garantias 

Em caso de inadimplemento de qualquer uma das Obrigações Garantias, a Emissora poderá 

executar as Garantias para o pagamento dos valores devidos aos titulares de CRA. Nessa 

hipótese, o valor obtido com a execução forçada das Garantias poderá não ser suficiente para o 

pagamento integral dos CRA, o que afetaria negativamente a capacidade do Patrimônio Separado 

de suportar as suas obrigações estabelecidas no Termo de Securitização. 

A dificuldade na Consolidação da Propriedade dos imóveis operacionais, localizados em 

João Pessoa e Campina Grande, poderá afetar o recebimento do valor do crédito dos 

titulares dos CRA. 

As medidas para consolidação da propriedade plena dos Imóveis alienados fiduciariamente 

poderão ser afetados pelo fato de tais Imóveis serem destinados à operação da Devedora, e seu 

sucesso dependerá de diversos fatores que não estão sob o controle da Emissora. Sendo assim, 

as medidas para consolidação da propriedade plena poderão ser lentos e o produto deles poderá 

não corresponder aos valores pelos quais referidos Imóveis foram avaliados ou, ainda, ser 

insuficiente para pagar integralmente, ou até mesmo parcialmente, o saldo devedor dos CRA. 

Risco Relacionado à Ausência de Classificação de Risco 

Os CRA, bem como a presente Emissão, não foram objeto de classificação de risco, de modo que 

os Titulares dos CRA não contarão com uma análise de risco independente realizada por uma 

empresa de classificação de risco (empresa de rating). Caberá aos potenciais investidores, antes 

de subscrever e integralizar os CRA, analisar todos os riscos envolvidos na presente Emissão e na 

aquisição dos CRA, incluindo, mas não se limitando, àqueles riscos descritos no presente 

Prospecto.  
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3.4. RISCOS OPERACIONAIS 

Dentre os principais riscos operacionais envolvendo os CRA destacam-se os seguintes: 

Guarda Física do Documento Comprobatório 

O Agente Fiduciário atua como custodiante do Documento Comprobatório, nos termos da Lei 

nº 11.076, da via física do Documento Comprobatório que evidenciam a correta formalização dos 

CRA. Não há como assegurar que o Agente Fiduciário atuará de acordo com a regulamentação 

aplicável em vigor ou com o acordo celebrado para regular tal prestação de serviços, o que poderá 

acarretar em perdas para os Titulares dos CRA. 

Quorum de deliberação nas Assembleias de Titulares de CRA 

Exceto se quórum específico foi estabelecido no Termo de Securitização, as deliberações a serem 

tomadas em Assembleias de Titulares de CRA serão aprovadas pelos votos favoráveis de Titulares 

de CRA que representem 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos CRA em Circulação 

presentes na Assembleia. O Termo de Securitização não prevê mecanismos de venda compulsória 

ou outros direitos relativos a Titular de CRA dissidente que não concorde com as deliberações 

aprovadas segundo os quoruns previstos no Termo de Securitização. Diante desse cenário, o 

titular de pequena quantidade de CRA pode ser obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que 

tenha votado em sentido contrário. 
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3.5. RISCOS RELACIONADOS AO SETOR DE ATUAÇÃO DA DEVEDORA 

Setor altamente competitivo 

O setor têxtil mundial é altamente competitivo. A Devedora concorre com companhias de grande 

porte e verticalmente integradas e com diversas companhias de menor porte especializadas em 

segmentos específicos do mercado. Tais concorrentes incluem tanto companhias brasileiras 

quanto estrangeiras, sendo que uma série delas tem acesso a recursos financeiros significativos. 

Os principais fatores de concorrência no setor têxtil são preço, marcas, design/diferenciação do 

produto, qualidade, flexibilidade de produção/cadeia logística, acabamento final do produto, prazo 

de entrega e atendimento ao cliente. As necessidades de determinados clientes e as 

características de determinados produtos determinam a relativa importância de cada um destes 

fatores. Na medida em que um ou mais de nossos concorrentes obtêm vantagem no que se refere 

a qualquer fator, nossas vendas e lucros podem reduzir. 

Parte considerável do insumo principal do setor é proveniente de importações  

As importações de produtos têxteis constituem um fator significativo de concorrência para a 

Devedora, bem como para outras companhias do setor têxtil brasileiro. As companhias 

estrangeiras de produtos têxteis podem ter custos trabalhistas significativamente menores do que 

as companhias do setor têxtil brasileiro e norte-americano e gozar de outras vantagens 

competitivas tais como taxas de juros e taxas de câmbio favoráveis frente ao Real e ao Dólar, além 

da existência de eventuais barreiras alfandegárias. A Devedora pode não ser capaz de concorrer 

de modo eficaz com produtos têxteis importados. Ademais, insuficientes proteções às importações 

concedidas a fabricantes têxteis estrangeiros podem tornar os produtos da Devedora menos 

competitivos e acarretar na redução de nossas vendas e lucros. 

A verificação de um ou mais desses fatores poderá impactar negativamente o setor, afetando a 

capacidade de pagamento dos Direitos Creditórios do Agronegócio pela Devedora. 
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3.6. RISCOS RELACIONADOS À DEVEDORA 

As flutuações do preço do algodão e das demais matérias-primas ou a escassez de 

fornecimento poderão reduzir nossa lucratividade. 

Os preços do algodão são afetados por condições econômicas e pela oferta/procura de algodão 

nos mercados mundiais e podem aumentar ou diminuir, dependendo das demais variáveis do 

mercado na ocasião. Os preços do algodão vigentes causam impacto significativo sobre os custos 

de produção, e um aumento no preço poderá reduzir a lucratividade da Devedora. 

Ademais, sendo o algodão um produto agrícola, seu fornecimento e qualidade estão sujeitos a 

forças da natureza. Qualquer escassez ou interrupção relevante do fornecimento, variações da 

qualidade do algodão em razão do clima, infestações ou qualquer outro fator que resultaria em um 

aumento do preço do produto, poderão reduzir a lucratividade da Devedora caso esta fique 

incapacitada de repassar o aumento do custo aos seus clientes. 

A Devedora também utiliza quantidades significativas de poliéster na fabricação de seus produtos. 

O preço do poliéster é influenciado pela demanda, capacidade e custos de fabricação, preços do 

petróleo, preços do algodão e pelo custo dos polímeros utilizados na produção do poliéster. 

Qualquer escassez prolongada significativa de produtos petroquímicos poderá acarretar redução 

significativa da disponibilidade de poliéster e um aumento significativo da demanda por algodão. 

Tais condições poderão reduzir a disponibilidade do algodão e acarretar um aumento de preço do 

algodão e do poliéster. Qualquer desses fatos poderá reduzir a lucratividade da Devedora caso 

esta fique incapacitada de repassar o aumento de custos aos nossos clientes. 

As variações cambiais entre o Real, o Dólar e as moedas dos outros países em que 

operamos ou operaremos poderão afetar nosso desempenho financeiro como um todo. 

Os resultados operacionais da Devedora são afetados por flutuações das taxas de câmbio entre o 

Real, a moeda em que são elaboradas as demonstrações financeiras da Devedora, o Dólar e as 

moedas dos outros países em que a Devedora opera. Receitas derivadas de exportação e as 

margens da Devedora também são afetadas pela flutuação do Real frente ao Dólar.  

Receitas geradas pelas exportações são reduzidas quando convertidas para Reais nos períodos 

em que a moeda brasileira se valoriza frente à moeda americana. Por outro lado, quando o Real se 

desvaloriza, a conversão desses valores é favorável e, assim, a mesma quantidade de Dólares se 

traduz em uma maior quantidade de Reais.  

Historicamente, contudo, a moeda brasileira sofreu frequentes desvalorizações. A desvalorização 

do Real frente ao Dólar dos Estados Unidos também poderá resultar em pressões inflacionárias 

adicionais no Brasil em função do aumento do preço em geral dos produtos e serviços importados, 

exigindo políticas governamentais conservadoras para restringir a demanda. Ademais, a 

desvalorização do Real pode enfraquecer a confiança dos investidores no Brasil e reduzir o preço 

de mercado das nossas Ações. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar dos Estados 

Unidos pode levar a uma deterioração da conta corrente e da balança de pagamentos do país e 

desacelerar o crescimento das exportações. 
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A perda de membros da administração da Devedora ou sua incapacidade de atrair e 
contratar pessoal qualificado para a administração poderá gerar efeito prejudicial sobre a 
Devedora. 

A estratégia comercial da Devedora, bem como a condução de sua administração depende em 
grande parte do compromisso e habilidade dos membros de sua administração. Qualquer 
substituição dos membros da administradora seria provavelmente difícil a curto prazo. A Devedora 
não pode garantir que será bem sucedida em sua intenção de atrair e/ou contratar pessoal 
qualificado para a administração. 

Risco da Taxa Cambial 

Parte da receita da Devedora, aproximadamente 5% em 2013, é atrelada ao peso argentino. A 
exposição da Devedora à moeda argentina é atenuada pela parte dos custos da Devedora 
atrelados a esta moeda. 

Risco da Taxa de Juros 

A Devedora tem endividamento com taxas de juros fixas e variáveis e, portanto, está exposta ao 
risco de variações na taxa de juros. O risco referente à taxa de juros significa o impacto nos 
resultados financeiros da Devedora resultante de um aumento na taxa de juros na dívida de taxa 
variável indexada a LIBOR, TJLP e CDI da Devedora. Com base no endividamento da Devedora 
com taxa de juros variáveis um aumento hipotético de 10% nestas taxas teriam um impacto pouco 
significante no resultado da Devedora. 

Riscos de Preços de Commodities 

Várias das matérias primas da Devedora são commodities cujos preços variam com as flutuações 
das forças de mercado de oferta e demanda. A Devedora compra grandes quantidades de 
algodão, poliéster, nylon e látex. A Devedora também compra grandes quantidades de produtos 
químicos: corantes, soda cáustica, peróxido de hidrogênio, e materiais de embalagem incluindo 
caixas de papelão, embalagens de vinil e plástico. 

Risco de Crédito 

A Devedora está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e equivalentes de caixa, aos 
títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse risco é mitigado pela política de 
efetuar transações financeiras somente em instituições financeiras de grande porte. 

Estratégia de Proteção Patrimonial (Hedge) 

Como estratégia de gerenciamento de riscos de taxa de câmbio e juros, a Devedora e suas 
controladas utilizam instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são 
administrados através de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição 
aos mesmos. A Devedora acredita que o gerenciamento de riscos é importante na condução de 
sua estratégia de crescimento com rentabilidade. A Devedora está exposta a riscos de mercado, 
principalmente no que diz respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities 
(algodão) e volatilidade das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar 
possíveis variações não esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas 
variações. 
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O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos de 

mercado, identificados nas políticas e diretrizes da Devedora e, também, com o gerenciamento da 

volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados ocorre ao 

longo dos contratos. Todos os instrumentos financeiros derivativos estão reconhecidos pelo seu 

valor justo nas demonstrações financeiras da Devedora. 

Instrumentos Utilizados para Proteção Patrimonial (Hedge) 

Risco de preços de commodities (algodão) - Esse risco decorre da possibilidade de a Devedora e 

suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço do algodão, sua 

principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma significativa pode acarretar 

aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a Devedora não consiga repassar ao 

mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens. 
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3.7. RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA 

Emissora dependente de registro de companhia aberta 

A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como securitizadora de créditos do agronegócio, 

por meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Para tanto, depende da 

manutenção de seu registro de companhia aberta junto à CVM e das respectivas autorizações 

societárias. Caso a Emissora não atenda aos requisitos exigidos pela CVM em relação às 

companhias abertas, seu registro poderá ser suspenso ou mesmo cancelado, afetando assim as 

suas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio. 

Não realização dos ativos 

A Emissora é uma companhia destinada exclusivamente à aquisição e posterior securitização de 

créditos do agronegócio, nos termos da Lei 9.514 e da Lei 11.076, por meio da emissão de 

certificados de recebíveis do agronegócio. O Patrimônio Separado da presente Emissão tem como 

única fonte de recursos os respectivos Direitos Creditórios do Agronegócio, bem como todos os 

recursos deles decorrentes e as respectivas garantias vinculadas, na forma prevista pelo Termo de 

Securitização. Dessa forma, qualquer atraso ou inadimplência por parte da Devedora poderá afetar 

negativamente a capacidade da Emissora de honrar os pagamentos devidos aos titulares de CRA. 

Não aquisição de Direitos Creditórios do Agronegócio 

A Emissora não possui a capacidade de originar créditos para securitização, sendo suas emissões 

realizadas com créditos originados por terceiros. Portanto, o sucesso na identificação e realização 

de parcerias para aquisição de créditos é fundamental para o desenvolvimento de suas atividades. 

A Emissora pode ter dificuldades em identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de 

efetuar os investimentos desejados em termos economicamente favoráveis. A falta de acesso a 

capital adicional em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvolvimento 

futuros das atividades da Emissora, o que pode prejudicar sua situação financeira, assim como 

seus resultados operacionais, o que terminaria por impactar suas atividades de administração e 

gestão do Patrimônio Separado. 

Riscos associados aos Prestadores de Serviços 

A Emissora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de atividades, como 

auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros. Caso, conforme aplicável, alguns 

destes prestadores de serviços aumentem significantemente seus preços ou não prestem serviços 

com a qualidade e agilidade esperada pela Emissora, poderá ser necessária a substituição do 

prestador de serviço. Esta substituição, no entanto, poderá não ser bem sucedida e afetar 

adversamente os resultados da Emissora, bem como criar ônus adicionais ao Patrimônio 

Separado. 
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Administração 

A capacidade da Emissora de manter uma posição competitiva e a prestação de serviços de 

qualidade depende em larga escala dos serviços de sua alta administração. Nesse sentido, a 

Emissora não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter pessoal qualificado para integrar 

sua alta administração. A perda dos serviços de qualquer de seus membros da alta administração 

ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para integrá-la, pode causar um efeito 

adverso relevante na situação financeira e nos resultados operacionais da Emissora, o que 

terminaria por impactar suas atividades de administração e gestão do Patrimônio Separado. 

Ausência de processo de diligência legal (due diligence) da Emissora e de seu Formulário 

de Referência, bem como ausência de opinião legal sobre due diligence da Emissora e de 

seu Formulário de Referência 

A Emissora e seu Formulário de Referência não foram objeto de auditoria legal para fins desta 

Oferta, de modo que não há opinião legal sobre due diligence com relação às obrigações e/ou 

contingências da Emissora. 
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4.1. A SECURITIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

A securitização no agronegócio consiste basicamente na antecipação de recursos provenientes da 

comercialização de determinado produto agropecuário. Dada a intensa necessidade de recursos 

financeiros para viabilizar a produção e/ou a industrialização de determinado produto agrícola, o 

agronegócio é um setor sempre demandante de crédito. 

Em razão da importância para a economia brasileira, comprovada pela sua ampla participação no 

PIB, o agronegócio historicamente sempre foi financiado pelo Estado. Esse financiamento se dava 

principalmente por meio do SNCR, o qual representava políticas públicas que insistiam no modelo 

de grande intervenção governamental, com pequena evolução e operacionalidade dos títulos de 

financiamento rural instituídos pelo Decreto-Lei nº 167, tais como: (i) a cédula rural pignoratícia; 

(ii) a cédula rural hipotecária; (iii) a cédula rural pignoratícia e hipotecária; e (iv) a nota de crédito 

rural. 

Porém, em virtude da pouca abrangência desse sistema de crédito rural, se fez necessária a 

reformulação desta política agrícola, por meio da regulamentação do financiamento do 

agronegócio pelo setor privado. Assim, em 22 de agosto de 1994, dando início a esta reformulação 

da política agrícola, com a publicação da Lei nº 8.929, foi criada a cédula de produto rural (“CPR”), 

que pode ser considerada como o instrumento básico de toda a cadeia produtiva e estrutural do 

financiamento privado agropecuário. A CPR é um título representativo de promessa de entrega de 

produtos rurais, emitido por produtores rurais, incluindo suas associações e cooperativas. Em 

2001, com as alterações trazidas pela Lei nº 10.200, foi permitida a liquidação financeira desse 

ativo, por meio da denominada cédula de produto rural financeira (“CPR-F”). 

A criação da CPR e da CPR-F possibilitou a construção e concessão do crédito via mercado 

financeiro e de capitais, voltado para o desenvolvimento de uma agricultura moderna e competitiva, 

que estimula investimentos privados no setor, especialmente de investidores estrangeiros, trading 

companies e bancos privados. 

Ainda neste contexto, e em cumprimento às diretrizes expostas no Plano Agrícola e Pecuário 

2004/2005, que anunciava a intenção de criar novos títulos para incentivos e apoio ao 

agronegócio, foi publicada a Lei nº 11.076, pela qual foram criados novos títulos para 

financiamento privado do agronegócio brasileiro, tais como: o Certificado de Depósito Agropecuário 

(“CDA”), o Warrant Agropecuário (“WA”), o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio 

(“CDCA”), a Letra de Crédito do Agronegócio (“LCA”) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio 

(CRA). 

Com a criação desses novos títulos do agronegócio, agregados com a CPR e a CPR-F, o 

agronegócio tornou-se um dos setores com maior e melhor regulamentação no que se referem aos 

seus instrumentos de crédito. 
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O CDA é um título de crédito representativo da promessa de entrega de um produto agropecuário 

depositado em armazéns certificados pelo Governo ou que atendam a requisitos mínimos definidos 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o WA é um título de crédito 

representativo de promessa de pagamento em dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA 

correspondente, assim como sobre o produto nele descrito. Tais títulos são emitidos mediante 

solicitação do depositante, sempre em conjunto, ganhando circularidade e autonomia, sendo que 

ambos podem ser comercializados e utilizados como garantias em operações de financiamento 

pelos produtores, e constituem títulos executivos extrajudiciais. 

O CDCA, por sua vez, é um título de crédito nominativo de livre negociação representativo de 

promessa de pagamento em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. Sua emissão é 

exclusiva das cooperativas e de produtores rurais e outras pessoas jurídicas que exerçam a 

atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos 

agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. 

O CRA é o título de crédito nominativo, de livre negociação, de emissão exclusiva das companhias 

securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio, representativo de promessa de pagamento 

em dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. 

Após a criação do arcabouço jurídico necessário para viabilizar a oferta dos títulos de 

financiamento do agronegócio no mercado financeiro, fez-se necessária a regulamentação 

aplicável para a aquisição desses títulos por parte principalmente de fundos de investimento, bem 

como para Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar. 

Hoje, existem no mercado brasileiro diversos fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) 

e fundos de investimento multimercado constituídos com sua política de investimento voltada para 

a aquisição desses ativos. 

Por fim, nessa linha evolutiva do financiamento do agronegócio, o setor tem a perspectiva de 

aumento da quantidade de fundos de investimentos voltados para a aquisição desses ativos, bem 

como do surgimento de novas emissões de certificados de recebíveis do agronegócio de 

companhias securitizadoras de direitos creditórios do agronegócio, voltadas especificamente para 

a aquisição desses títulos. 
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4.2. REGIME FIDUCIÁRIO 

Com a finalidade de lastrear a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, as 

companhias securitizadoras podem instituir o regime fiduciário sobre créditos do agronegócio. 

O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia securitizadora no 

contexto do termo de securitização de créditos do agronegócio e submeter-se-á, entre outras, às 

seguintes condições: (i) a constituição do regime fiduciário sobre os créditos que lastreiem a 

emissão; (ii) a constituição de patrimônio separado, integrado pela totalidade dos créditos 

submetidos ao regime fiduciário que lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos créditos como lastro 

da emissão da respectiva série de títulos; (iv) a nomeação do agente fiduciário, com a definição de 

seus deveres, responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de 

sua destituição ou substituição e as demais condições de sua atuação. 

O principal objetivo do regime fiduciário é fazer que os créditos que sejam alvo desse regime não 

se confundam com o da companhia securitizadora de modo que só respondam pelas obrigações 

inerentes aos títulos a ele afetados e de modo que a insolvência da companhia securitizadora não 

afete os patrimônios separados que tenham sido constituídos. 
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4.3. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35/01 

A Medida Provisória nº 2.158-35/01, com a redação trazida em seu artigo 76, acabou por limitar os 

efeitos do regime fiduciário que pode ser instituído por companhias securitizadoras, ao determinar 

que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de 

pessoa física ou jurídica não produzem efeitos com relação aos débitos de natureza fiscal, 

previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são 

atribuídos”. 

Assim, os Direitos Creditórios do Agronegócio e os recursos deles decorrentes que sejam objeto de 

Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e previdenciários 

da companhia securitizadora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e previdenciários de 

pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico da Securitizadora, tendo em 

vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária de empresas pertencentes ao mesmo 

grupo econômico existentes em tais casos. 
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4.4. TERMO DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

A emissão dos certificados de recebíveis do agronegócio é realizada por meio de termo de 

securitização de créditos, que vincula os respectivos créditos do agronegócio à série de títulos 

emitidos pela securitizadora. O termo de securitização é firmado pela Securitizadora e o Agente 

Fiduciário, e deverá conter todas as características dos créditos, incluindo a identificação do 

devedor, o valor nominal do certificado de recebíveis do agronegócio, os recebíveis originados pela 

Devedora em razão da emissão da Debênture. 
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4.5. TRATAMENTO FISCAL DOS CRA 

Os titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas neste Prospecto 

para fins de avaliar o tratamento tributário de seu investimento em CRA, devendo consultar seus 

próprios assessores quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, inclusive quanto a 

outros tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento ou a ganhos porventura auferidos em 

transações com CRA. 

Imposto de Renda Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil 

Como regra geral, os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras estão 

sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), a ser calculado com base na 

aplicação de alíquotas regressivas, de acordo com o prazo da aplicação geradora dos rendimentos 

tributáveis: (a) até 180 dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (b) 

de 181 a 360 dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (c) de 361 a 720 dias: alíquota de 17,5% 

(dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (d) acima de 720 dias: alíquota de 15% (quinze 

por cento). Este prazo de aplicação é contado da data em que o investidor efetuou o investimento, 

até a data do resgate (artigo 1º da Lei nº. 11.033/04 e artigo 65 da Lei nº. 8.981/95). 

Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua qualificação 

como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, fundo de investimento, instituição financeira, 

sociedade de seguro, de previdência privada, de capitalização, corretora de títulos, valores 

mobiliários e câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, sociedade de arrendamento 

mercantil ou investidor estrangeiro. 

O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não-financeiras tributadas com base 

no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto de renda devido, 

gerando o direito a ser reduzido do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) apurado em 

cada período de apuração (artigo 76, I da Lei nº. 8.981/95). O rendimento também deverá ser 

computado na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”). 

As alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de 10%, (dez por cento) 

sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro real que exceder o equivalente a 

R$240.000,00 por ano; a alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não-financeiras, corresponde a 

9% (nove por cento). 

Os rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas não-financeiras, tributadas de acordo com 

a sistemática não-cumulativa, estão sujeitos, atualmente, à alíquota zero aplicável às receitas 

financeiras (como o seriam as receitas reconhecidas por conta dos rendimentos em CRA). 

Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, fundos de 

investimento, seguradoras, por entidades de previdência privada fechadas, entidades de 

previdência complementar abertas, sociedades de capitalização, corretoras e distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil, há dispensa de retenção do 

IRRF. 
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Não obstante a isenção de retenção na fonte, os rendimentos decorrentes de investimento em 

CRA por essas entidades, via de regra, e à exceção dos fundos de investimento, serão tributados 

pelo IRPJ, à alíquota de 15% (quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); pela CSLL, à 

alíquota de 15% (quinze por cento). As carteiras de fundos de investimentos (exceto fundos 

imobiliários) estão, em regra, isentas do IR(artigo 28, parágrafo 10, da Lei 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997). Ademais, no caso das instituições financeiras, os rendimentos decorrentes de 

investimento em CRA estão potencialmente sujeitos à Contribuição ao PIS e à COFINS às 
alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), 

respectivamente. 

Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão isentos de imposto 

de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 
11.033/04. 

Pessoas jurídicas isentas terão seus ganhos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, ou 

seja, o imposto não é compensável (artigo 76, II, da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995). As 

entidades imunes estão dispensadas da retenção do imposto na fonte desde que declarem sua 

condição à fonte pagadora (artigo 71 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação 

dada pela Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995). 

Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior 

Em relação aos Investidores residentes, domiciliados ou com sede no exterior que investirem em 

CRA no País de acordo com as normas previstas na Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 

2000, os rendimentos auferidos estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por 
cento). Exceção é feita para o caso de Investidor domiciliado em país ou jurisdição considerado 

como de tributação favorecida, assim entendidos aqueles que não tributam a renda ou que a 
tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) (“Jurisdição de Tributação Favorecida”). 

Imposto sobre Operações Financeiras – IOF 

Imposto sobre Operações de Câmbio (“IOF/Câmbio”) 

Regra geral, as operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos 

mercados financeiros e de capitais de acordo com as normas e condições do Conselho Monetário 

Nacional (Resolução CMN nº 2.689), inclusive por meio de operações simultâneas, incluindo as 
operações de câmbio relacionadas aos investimentos em CRA, estão sujeitas à incidência do 

IOF/Câmbio à alíquota zero no ingresso e à alíquota zero no retorno dos recursos, conforme 

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (“Decreto 6.306/07”), e alterações posteriores. Em 

qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada até o percentual de 25% (vinte e 

cinco por cento), a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, relativamente a transações 

ocorridas após esta eventual alteração. 

Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários (“IOF/Títulos”) 

As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme Decreto nº 

6.306/07, e alterações posteriores. Em qualquer caso, a alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada 
a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,50% (um inteiro e cinquenta 

centésimos por cento) ao dia, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.  
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5.1. VISÃO GERAL DO MERCADO AGRÍCOLA 

As informações contidas neste Prospecto em relação ao setor agrícola interno e externo são 

baseadas em dados publicados pelo BACEN, pela CONAB, pelo MAPA e sua Assessoria de 

Gestão Estratégica, USDA, FAO, IBGE, ABRAPA, ONU e por demais órgãos públicos e outras 

fontes independentes e não representam ou expressam qualquer opinião ou juízo de valor por 

parte da Emissora, dos Coordenadores, da Devedora e do Agente Fiduciário com relação aos 

setores analisados. A Emissora, os Coordenadores, a Devedora e o Agente Fiduciário não 

assumem qualquer responsabilidade pela precisão ou suficiência de tais indicadores e/ou 

projeções do setor agrícola. 

5.1.1. O MERCADO AGRÍCOLA GLOBAL 

De acordo com dados da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura) e do United States Census Bureau, a população mundial vai crescer dos atuais 7,09 

bilhões de pessoas em 2013 para aproximadamente 9,38 bilhões de pessoas em 2050. Este 

incremento na população mundial, aliado ao aumento da renda per capita, irá contribuir 

diretamente para o aumento global do consumo de alimentos e energia. Espera-se que a demanda 

por cereais alcance cerca de 3 bilhões de toneladas em 2050, um aumento de 940 milhões em 

relação aos anos base 2005/2007. 

Devido aos preços mais altos do petróleo e à pressão ambiental para utilização de fontes 

renováveis de energia, muitos países estão estimulando o uso de produtos agrícolas para a 

produção de energia. Segundo divulgou a FAO, quase todo o aumento no consumo de cereais irá 

prover dos países emergentes, principalmente depois de 2020, quando o uso dessas culturas na 

produção de biocombustíveis deve assumir a cifra de 180 milhões de toneladas. 

Considerando as áreas plantadas atualmente e as áreas disponíveis para o plantio, excluindo o 

bioma amazônico, a única forma de se produzir alimentos e energia proveniente da produção 

agrícola o suficiente para atender às demandas mundiais a partir de 2040 será através dos 

investimentos em tecnologia agrícola para o aumento de produtividade por hectare. 

5.1.2. O MERCADO AGRÍCOLA BRASILEIRO 

O Brasil apresenta condições para ocupar maior espaço no cenário internacional de produção de 

alimentos e biocombustíveis, uma vez que existem vantagens comparativamente aos demais 

países produtores agrícolas do mundo, principalmente sobre as áreas disponíveis ainda não 

cultivadas, as quais representa 40% do território brasileiro já excluindo o bioma Amazônico e as 

áreas urbanas. Tal competitividade deve-se, ainda, aos fatores ambientais favoráveis à produção, 

possibilidade de plantio com duas safras de grãos por ano, à tecnologia desenvolvida pelos centros 

de pesquisas, à diversidade climática existente no País, à boa qualidade dos solos, e à topografia 

plana, entre outros fatores. 
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O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de vários produtos agrícolas por 

volume segundo a OMC. De acordo com o Ministério da Agricultura, as exportações do 

agronegócio brasileiro totalizaram US$ 99 bilhões em 2013, um crescimento de 4% em relação a 

2012. 

 
Fonte: MAPA 

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

Segundo o MAPA, em 2013 o Brasil foi o primeiro produtor e exportador de café, açúcar e suco de 

laranja; liderou o ranking das vendas externas carne de frango e soja em grão; foi o segundo maior 

produtor e exportador de carne bovina;quarto maior exportador de carne suína; Entre os principais 

exportadores de farelo, óleo de soja e milho.. Ainda segundo o MAPA, o Brasil tem potencial para 

se tornar um país líder na produção de biocombustíveis, produzidos a partir de cana-de-açúcar e 

óleos vegetais, além de algodão, milho, arroz, frutas frescas, cacau, castanhas, nozes, suínos e 

pescados. 

Brasil no comércio mundial de alimentos (%) 

De acordo com o CONAB a produção nacional de grãos foi de 187 milhões de toneladas na safra 

2012/2013, aumento de 53% em relação aos últimos sete anos. A previsão de área de plantio para 

a safra 2013/2014 é de 55,37milhões de hectares, 3,94% superior aos 53,27 milhões de hectares 

cultivados em 2012/2013. A área de cultivo de soja e milho apresentou grande expansão entre as 

safras de 2005/2006 e 2012/2013, sendo que a primeira alcançou um crescimento de 4,99  milhão 

de hectares, e a segunda de 2,86 milhão de hectares.  
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*Obtidas pela relação entre as exportações brasileiras e as exportações mundiais. Para café 
mantivemos a posição de 2009/10, pois não se dispõe de projeções desse produto 

Fonte: USDA 2010, e AGE/MAPA 2010 

O desenvolvimento tecnológico e científico, assim como a modernização da atividade rural, 
alcançado graças à pesquisa e expansão das indústrias de fertilizante, herbicida e pesticida, 
também contribuiu para a transformação do Brasil em um dos principais produtores rurais 
mundiais, de acordo com o MAPA. 

5.1.3. O MERCADO DE ALGODÃO 

O algodão está entre as mais importantes culturas de fibras no mundo. Todos os anos, uma média 
de 35 milhões de hectares de algodão é plantada por todo o planeta. A demanda mundial tem 
aumentado gradativamente desde a década de 1950, a um crescimento anual médio de 2%. 

O comércio mundial do algodão movimenta anualmente cerca de US$ 12 bilhões e envolve mais 
de 350 milhões de pessoas em sua produção, desde as fazendas até a logística, o 
descaroçamento, o processamento e a embalagem. 

Abaixo quadro descritivo com os maiores produtores da fibra mundialmente. Produzido por mais de 
60 países, nos cinco continentes, o Brasil desponta como um dos cinco principais. 

SAFRA 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Total Mundial 22,334 25,409 28,041 26,838 25,741 25,413 

Principais produtores mundiais 

CHINA 6,925 6,4 7,4 7,3 6,7 6,148 

INDIA 5,185 5,865 6,354 6,095 6,315 6,315 

USA 2,654 3,942 3,391 3,77 2,871 3,117 

PAKISTAN 2,158 1,948 2,311 2,204 2,097 2,09 

BRAZIL 1,194 1,96 1,877 1,261 1,641 1,649 

UZBEKISTAN 0,85 0,91 0,88 1 0,92 1,005 

OTHERS 3,369 4,385 5,828 5,208 5,198 5,089 
Fonte: ICAC 

 

Brasil no Comércio Mundial de Alimentos - Participações (*) 

  2013/14 2014/15 2019/20 

Açúcar 46,5 46,5 46,5 

Café Verde (grão) 27,2 27,2 27,2 

Soja (grão) 31,9 32,5 35,8 

Farelo de Soja 20,7 20,5 19,5 

Óleo de Soja 16,2 16,4 17,8 

Milho 10,9 11,2 12,7 
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Segundo a Embrapa, as condições climáticas influem diretamente na qualidade de produção do 

algodão. Os algodoeiros precisam de 180 a 200 dias livres de geadas e uma temperatura media 

entre 20ºC e 30ºC com índice pluviométrico de 500 a 1500 milímetros anuais para a melhor 

produtividade. A safra do algodão varia de acordo com a região em que é plantada. Segue abaixo 

quadro com previsão de plantio e colheita por regiões no Brasil. 

 

Região  Plantio  Colheita 

Sudeste  Out a Dez  Mar a Jun 

Centro Oeste  Nov a Jan  Abr a Jun 

Nordeste  Jan a Mai  Jun a Dez 

Fonte: Embrapa, IBGE e Conab 

Apesar da área plantada no Brasil sofrer reduções desde a década de 70, os ganhos em 

produtividade registra aumentos substanciais. A otimização do uso do solo permite o crescimento 

da oferta de algodão e ao mesmo tempo coloca o Brasil na trilha da preservação e 

sustentabilidade.  
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Fonte: Conab 
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Depois de colhido o algodão agrega a indústria de transformação, que processa e fabrica produtos 

derivados do algodão. Juntas, as indústrias têxteis, esmagadoras e de biodiesel faturaram US$ 

24,19 bilhões exclusivamente com as vendas de produtos derivados do algodão. 

As indústrias têxteis podem ser divididas em fiação, tecelagem e malharia. Segundo a ABRAPA, o 

faturamento das fiações com fios de algodão é estimado em US$ 7.574,164 milhões; o das 

tecelagens com tecidos planos de algodão é estimado em US$ 11.554,421 milhões e o das 

malharias com malhas de algodão em US$ 4.552,326 milhões, o que totaliza US$ 23.859,519 

milhões. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit, 2013), o setor têxtil e de confecção 

agregou em 2012 um contingente de 1,7 milhão de empregados diretos, sendo 10 mil empregos na 

indústria de fibras e filamentos químicos, 275 mil na indústria têxtil e 1,355 milhão nas confecções. 

Isso tornou o setor o segundo maior gerador de empregos da indústria de transformação, 

representando 16,4% de todos os empregos gerados nesse tipo de indústria, ficando atrás apenas 

do setor de alimentos e bebidas. 

A cadeia produtiva do algodão tem uma forte participação na geração de emprego desse setor. 

Calcula-se que a fiação, tecelagem, malharia e beneficiamento de produtos de algodão respondam 

por 35% dos empregos gerados em toda a indústria têxtil nacional. Considerando o consumo de 

tecidos e malhas de algodão nacionais pelas confecções, tem-se que 30% dos empregos gerados 

nesse elo do setor podem ser creditados ao algodão nacional. 
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5.2. SETOR AGRÍCOLA BRASILEIRO 

 

O Brasil é um importante produtor mundial de commodities agrícolas e apresenta condições 

naturais favoráveis e vantagens competitivas em relação aos seus concorrentes, a saber: 

(a)  Condições ambientais favoráveis. O setor agrícola brasileiro se beneficia das 

condições climáticas, geográficas e geológicas do País, que proporcionam solos com 

alto potencial produtivo, temperaturas estáveis, níveis adequados de precipitação ao 

longo do ano, grande disponibilidade de recursos hídricos e energia solar abundante. 

Esses fatores são determinantes para a constituição de um cenário propício ao cultivo 

de grãos e algodão com qualidade para atender ao mercado internacional. Nas áreas 

no Cerrado, as condições climáticas e o uso de tecnologias de solo permitem alta 

produtividade do algodão, soja, milho e café de qualidade. Além disso, em algumas 

regiões do País, ao contrário do que acontece nos principais países concorrentes do 

Brasil, é possível a colheita de duas safras ao longo do ano (soja/milho, soja/algodão), 

o que garante um melhor aproveitamento da terra e a diluição dos custos fixos; 

(b)  Alto potencial de crescimento da produção. O Brasil é um dos poucos países que 

ainda possui grandes reservas de áreas agriculturáveis, com terras disponíveis a 

custos atrativos. Em 2011, segundo o MAPA, o Brasil utiliza apenas 74% do potencial 

de 383 milhões de hectares da sua área disponível para a agropecuária, havendo, 

ainda, 101 milhões de hectares adicionais disponíveis tanto para a agricultura quanto 

para a pecuária. Em 2011, de acordo com informações divulgadas pela OMC, o Brasil 

participou com apenas 5,21% (em relação à receita das exportações) do comércio 

mundial de produtos agrícolas e tem a possibilidade de suprir uma parcela importante 

da demanda adicional futura de fibras, alimentos e biocombustíveis a preços 

competitivos. Os principais concorrentes do Brasil não possuem uma combinação tão 

vantajosa de áreas aptas não-cultivadas, recursos humanos, hídricos e econômicos 

disponíveis, e domínio de tecnologias para produzir nessas terras ainda não-

cultivadas; 

(c)  Baixo custo de produção. O custo de produção de commodities agrícolas no Brasil é 

baixo em comparação aos principais concorrentes, pois se beneficia (i) das condições 

ambientais favoráveis, com menor necessidade de investimentos em irrigação; (ii) da 

disponibilidade de terras agriculturáveis a preços baixos; (iii) do bom nível de 

desenvolvimento tecnológico; (iv) das economias de escala, geradas pelo alto volume 

de produção; (v) do baixo custo de mão-de-obra; e (vi) incentivos fiscais à exportação, 

o que contribui para a competitividade global dos produtores brasileiros no mercado 

internacional; e 
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(d)  Escala e crescimento. O agronegócio brasileiro tem grande potencial de crescimento. 

O mercado interno é expressivo para todos os produtos analisados e o mercado 

internacional tem apresentado acentuado crescimento do consumo. Países 

superpopulosos terão dificuldades de atender às demandas por causa do 

esgotamento de suas áreas agricultáveis. As dificuldades de reposição de estoques 

mundiais, o acentuado aumento do consumo, especialmente de grãos como milho, 

soja e trigo, e o processo de urbanização em curso favorecem os países como o 

Brasil, que têm grande potencial de produção e tecnologia disponível. A 

disponibilidade de recursos naturais brasileiros é fator de competitividade, de acordo 

com o MAPA. 

Do lado negativo, tem-se a parte de estrutura de transporte e logística, que no Brasil é deficiente e 

carece de maiores investimentos. Segundo dados da Agência Senado, quando comparado aos 

Brics, EUA e Canadá, o País está em última colocação no quesito quilometragem de rodovias 

pavimentadas (212 mil km) bem como na extensão de ferrovias, com 29 mil km, em termos de 

hidrovias, o Brasil, possui 14 mil km. Contudo, o Governo Federal tem atuado para melhorar a 

infraestrutura de transportes, de acordo com o MDIC e o Ministério dos Transportes, foi lançado, 

em agosto de 2012, o Plano de Investimentos em Logística, que previu um pacote de concessões 

de rodovias e ferrovias com investimento de R$ 133 bilhões ao longo de 30 anos — sendo R$ 79,5 

bilhões nos cinco primeiros anos. Ao todo, o plano prevê duplicar 7,5 mil quilômetros de rodovias e 

construir 10 mil quilômetros de ferrovias, em parceria com empresas do setor privado por meio de 

concessões. Para o setor portuário os investimentos totalizarão $ 54,2 bilhões, desse total, até 

2015, R$ 31 bilhões serão aplicados em novos em arrendamentos e Terminais de Uso Privativo 

(TUPs) e os R$ 23,2 bilhões restantes serão aplicados até 2017. Segundo a Abdib, a previsão é 

que o setor de transporte, que investiu R$ 30,6 bilhões em 2011, alcance R$ 66,3 bilhões, ou 1,6% 

do PIB ao ano até 2016. Apesar da infraestrutura de transporte deficitária, a alta produtividade, 

escala e baixo custo de produção auxiliam na competitividade da soja no mercado internacional. 

Outra desvantagem que deve ser destacada é o problema de armazenagem no Brasil, que para 

ser solucionado exige elevada soma de investimento em infraestrutura, uma vez que não tem 

acompanhado o ritmo de crescimento das safras. 
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6. INFORMAÇÕES RELATIVAS À DEVEDORA E À GARANTIDORA  

6.1. A COTEMINAS S.A. 

6.2. A SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
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6.1. COTEMINAS S.A. (DEVEDORA) 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Devedora. As informações contidas nesta 

seção foram obtidas e compiladas de fontes públicas (certidões emitidas pelas respectivas 

autoridades administrativas e judiciais, bem como pelos respectivos ofícios de registros públicos, 

relatórios anuais, website da Devedora e da CVM, jornais, entre outros) consideradas seguras pela 

Emissora e pelos Coordenadores. 

A Garantidora recebeu, em 24 de janeiro de 2006, como contribuição de capital, 100% das ações 

da Coteminas S.A. (“Devedora”) e da Springs Global US, Inc. (“SGUS”), empresas privadas 

sediadas no Brasil e nos EUA, respectivamente, e que tinham como acionistas a CTNM e ex-

acionistas de Springs Industries, Inc. (“SI”), respectivamente.  

A Devedora, constituída em 17 de outubro de 2005, é uma sociedade anônima de capital fechado, 

sediada em Montes Claros, Minas Gerais e 100% detido pela Garantidora. A Devedora e sua 

controlada têm por objeto social a produção e a comercialização de fios e tecidos em geral, 

importação e exportação, podendo participar do capital de outras empresas e adquirir títulos 

negociáveis no mercado de capitais. 

A Devedora apresentou receita líquida de R$1,1 bilhão em 2013. . Abaixo seguem gráficos do 

mercado de CAMEBA - sell-out bruto e estimativa de participação de mercado das principais 

empresas do setor de CAMEBA no Brasil a partir de informações públicas.  

             
 

A Devedora representa os negócios do Atacado América do Sul (produtos intermediários e 

multimarcas) da Garantidora. 

 



 

124 

 

Devedora produz e comercializa fios, tecidos acabados e não acabados, confeccionados para 

cama, mesa e banho. Seus produtos confeccionados são comercializados através das mais 

tradicionais marcas do mercado como Artex, Santista, Palette, Arco Íris, Fantasia, entre outras, 

além de suprir grandes redes com marcas próprias e/ou exclusivas ocupando posição privilegiada 

nas prateleiras dos mais exigentes varejistas no mercado de atuação.  

No Brasil e na Argentina, os produtos são comercializados pela Devedora e sua controlada 

Coteminas Argentina S.A. 

A) Características do Processo de Produção da Devedora 

O gráfico a seguir demonstra o fluxo simplificado do processo têxtil da Devedora 
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B) Desempenho Econômico-Financeiro de 1T14 

B.1 Receita Líquida  

A receita líquida consolidada apresentou um aumento de 8%, passando de R$264 milhões no 

1T13 para R$286 milhões no 1T14.  

 

 
B.2 Lucro Bruto 

O lucro bruto foi de R$77 milhões no 1T14, representando um aumento de 31% em relação ao 

mesmo trimestre do ano anterior, quando totalizou R$58 milhões. A margem bruta aumentou 4,7 

pontos percentuais, passando de 22,2% no 1T13 para 26,9% no 1T14. A maior absorção dos 

custos fixos em decorrência da maior taxa de utilização da capacidade de produção instalada 

contribuiu de forma importante para esse resultado. 

 

 
 

B.3 EBITDA 

O EBITDA do 1T14 totalizou R$41 milhões, um crescimento de 37% quando comparado com o 

1T13. A margem EBITDA aumentou 3,0 pontos percentuais, passando de 11,5% no 1T13 para 

14,5% no 1T14. 
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B.4 Capex 

Os investimentos de capital foram de R$14 milhões no 1T14 e R$6 milhões no 1T13. Durante o 

1T14, os investimentos de capital refletiram, fundamentalmente, investimentos de modernização de 

ativos. 

 

 
 

B.5 Endividamento 

A dívida bruta do 1T14 totalizou R$630 milhões, um decréscimo de cerca de 3% em relação ao 

saldo final do 4T13, quando foi de R$647 milhões. O saldo de caixa e aplicações financeiras ao do 

1T14 totalizou R$29 milhões. Dessa forma, a dívida líquida do 1T14 foi de R$602 milhões. 
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6.2. A SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. (GARANTIDORA) 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Garantidora. As informações contidas 

nesta seção foram obtidas e compiladas de fontes públicas (certidões emitidas pelas respectivas 
autoridades administrativas e judiciais, bem como pelos respectivos ofícios de registros públicos, 

relatórios anuais, website da Devedora e da CVM, jornais, entre outros) consideradas seguras pela 
Emissora e pelos Coordenadores. 

6.2.1. Estrutura Societária 

A Garantidora é líder em produtos de cama, mesa e banho nas Américas, detentora de marcas 

tradicionais e líderes em seus segmentos de atuação, estrategicamente posicionadas de forma a 

atender eficientemente a clientes de diferentes perfis socioeconômicos. A Springs conta com 
operações verticalmente integradas e unidades industriais em estado da arte localizadas no Brasil, 

Estados Unidos e Argentina.  

A Garantidora surgiu da combinação dos segmentos de cama e banho para o lar de duas 

companhias têxteis de tradição no setor: a CTNM, sediada no Brasil, e a Springs Industries, 

sediada nos Estados Unidos. A CTNM é uma empresa têxtil verticalmente integrada, produzindo 

fios, tecidos, produtos têxteis de cama, mesa e banho, uniformes profissionais, brins e jeans, todos 

da melhor qualidade e custos altamente competitivos, atendendo os mais exigentes clientes nos 

mercados nacional e internacional. A Springs Industries fornece aos principais varejistas líderes 
dos Estados Unidos e do Canadá uma linha completa e coordenada de produtos de alta qualidade 

para o lar, sob marcas renomadas nos setores de cama, banho e tecidos acabados a metro, 
ocupando a liderança de participação no mercado varejista na maioria dos segmentos em que 

atua.  

Essas companhias deram início a uma aliança estratégica em 2001, que culminou no anúncio da 

associação em outubro de 2005, e foi concluída com a constituição da Springs Global como 
companhia holding com sede no Brasil, em novembro de 2005. A CTNM e os acionistas da Springs 

Industries contribuíram com os seus negócios nos segmentos de cama e banho para a constituição 

da Springs Global. A CTNM conservou seu negócio de denin, enquanto a Springs Industries 

conservou seus negócios de persianas e pisos decorativos. A Coteminas S.A., controlada da 

Garantidora, foi constituída em 17 de outubro de 2005 e a Springs U.S. em 28 de dezembro de 

2005. Em seguida, a Springs US foi transferida para os acionistas da Springs Industries, que 

passaram a deter a titularidade direta das ações de emissão da Springs US. As ações da 
Coteminas S.A. e da Springs US foram contribuídas ao capital da Garantidora pela CTNM e pelos 

acionistas da Springs Industries em 24 de janeiro de 2006.  

A associação entre CTNM e Springs Industries teve como principais objetivos permitir (i) que fosse 
possível combinar o baixo custo de produção e as modernas instalações industriais da CTNM com 

os amplos canais de distribuição, marcas renomadas e clientes de relacionamento de longo prazo 

da Springs Industries na América do Norte; (ii) a redução do custo de produção mediante a 
transferência de capacidade produtiva dos Estados Unidos para o Brasil e Argentina e a 

combinação da capacidade de produção nos Estados Unidos apenas para certos produtos e 

processos de acabamento estratégicos; e (iii) a redução de atividades administrativas na 

controlada norte-americana e a transferência de certas atividades de back-office dos Estados 

Unidos para o Brasil. 
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A partir de 30 de abril de 2009, a Garantidora passou a controlar a SRPSA com 64,7% de seu 

capital. A SRPSA é uma empresa holding que possui 100% das cotas do capital social da 

MMartan, empresa voltada para o varejo de cama, mesa e banho, cujos produtos possuem alto 

valor agregado. Em 29 de junho de 2012, a Garantidora adquiriu as restantes ações, passando a 

deter 100% de seu capital social. 

A partir de agosto de 2011, a Companhia iniciou as atividades de varejo de cama, mesa e banho, 

operando sob a marca Artex através da controlada American Sportswear Ltda. (“ASW”). 

Em 1º de janeiro de 2013, como forma de consolidação das operações de varejo da Companhia, a 

Controlada ASW incorporou a controlada SRPSA e a controlada indireta MMartan, e alterou sua 

razão social para AMMO Varejo Ltda. (“AMMO”).   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2.1.1. Composição e experiência profissional do Conselho de Administração 

João Gustavo Rebello de Paula. Formado em engenharia mecânica pela UFMG, fez mestrado em 

administração de empresas (MBA) pela Kelly School of Business, Indiana University (EUA). O Sr. 

João Gustavo é diretor da Farpal Agropastoril e Participações Ltda, sociedade empresária que atua 

na área agripecuaria; Econorte- Empresa Construtora Norte de Minas Ltda., sociedade do setor de 

construção civil; e, Ecopar- Empresa de Comércio e Participações Ltda., sociedade de 

investimentos e participações. Trabalhou, ainda, como diretor de novos negócios da Companhia de 

Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS entre 1995 e 1997 e como consultor associado na Booz-

Allen & Hamilton, entre 1993 e 1995. Atualmente é Presidente do Conselho de administração da 

Springs Global Participações S.A, membro do Conselho da Companhia de Tecidos Norte de Minas 

– COTEMINAS, da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A.- Encorpar e da 

Companhia Tecidos Santanense. 
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Josué Christiano Gomes da Silva. Formado em engenharia civil pela Universidade Federal de 

Minas Gerais e em direito pela Faculdade Milton Campos. Possui mestrado em administração de 

empresas pela Universidade de Vanderbilt, Tennessee (EUA). É presidente do Conselho de 

administração e diretor presidente da Wembley S.A., holding que controla indiretamente a 

emissora; da Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas, holding que controla diretamente 

a emissora; da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. – Encorpar, sociedade 

empresária da área têxtil e de investimentos; e, da Companhia Tecidos Santanense, indústria têxtil 

atuante no setor de vestuário e uniformes profissionais. É presidente do Conselho de 

Administração da Cantagalo General Grains S.A. e da CGG Trading S.A.. Atualmente é diretor-

presidente das seguintes empresas José Alencar Gomes da Silva – Participações e 

Empreendimentos S.A., sociedade empresária de investimentos e participações; da Springs Global 

Participações S.A., indústria têxtil atuante no setor de cama, mesa e banho; Fazenda do Cantagalo 

Ltda., sociedade que opera na área agropecuária e na produção e engarrafamento de aguardente; 

Econorte – Empresa Construtora Norte de Minas Ltda, sociedade da área da construção civil; 

Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda, sociedade de investimentos e participações; 

Diretor Presidente da COTEMINAS S.A., Diretor Presidente da OXFORD COM. E PART. S.A.; 

Presidente da SEDA S.A.; e Diretor Presidente da AMMO Varejo. O Sr. Josué é membro do 

Conselho e ex-presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI, ex-

presidente da ABIT – Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecções, vice presidente da 

FIESP – Federação da Industrias do Estado de São Paulo, vice-presidente do Conselho de 

Empresários da América Latina – CEAL, e presidente do ITMF – “International Textile 

Manufacturers Federation”. 

Daniel P. Tredwell. Formado pela Miami University, Estados Unidos,  fez de pós-graduação em 

administração pela Wharton School, Pennsylvania. O Sr. Tredwell foi uns dos diretores executivos 

fundadores do departamento de soluções financeiras para empresas alavancadas (high yield 

corporate finance) do Chase e, posteriormente, atuou como diretor executivo do departamento de 

financiamentos alavancados (leverage finance) no Chase Securities Inc. Atualmente, o Sr. Tredwell 

é presidente executivo e diretor executivo sênior do fundo de private equity Heartland Industrial 

Partners, membro do Conselho da TriMas Corporation, Springs Industries, e Asahi-Tec 

Corporation, empresa com sede no Japão. É, ainda, membro do Conselho de Administração da 

Companhia e da Springs Global Participações S.A.. 

João Batista da Cunha Bomfim. O Sr. Bomfim é técnico em Contabilidade, Bacharel em Direito e 

fez diversos cursos, entre eles: Curso Fiscais e Fiscalização de Projetos- Sudene, Curso de Direito 

Trabalhista, Administração Financeira – ADF (UFMG), Análise Financeira e Contabilidade 

Administrativa, na Fundação João Pinheiro. Atualmente o Sr. Bomfim é membro do Conselho de 

administração e diretor da Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS; diretor da 

Wembley S.A., holding que controla indiretamente a emissora; e da Empresa Nacional de 

Comércio, Rédito e Participações S.A. – ENCORPAR, sociedade empresária da área têxtil e de 

investimentos; da Companhia Tecidos Santanense, indústria têxtil atuante no setor de vestuário e 

uniformes profissionais; e do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A.. O 

Sr. Bomfim é também diretor da AMMO Varejo Ltda. e da OXFORD Com. e Part. S.A. 
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Jorge Kalache Filho. Formado em Engenharia Civil pela PUC/RJ, o Sr. Kalache possui Mestrado 

em Administração de Empresas pela PUC-RJ, além de Pós graduações em Economia Industrial 

pela FEA/UFRJ e em Engenharia Industrial e Finanças pela PUC/RJ. O Sr. Kalache desenvolveu 

sua carreira no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre 1974 e 

2008. Durante esse período, ocupou diversos cargos de comando no BNDES, incluindo sua 

Superintendência Industrial. O Sr. Kalache coordenou as atividades relacionadas ao fomento, 

análise e acompanhamento de operações em diversos setores da indústria, comércio e serviços, 

administrando um orçamento anual de desembolsos da ordem de R$ 14 bilhões. O Sr. Kalache é 

membro do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A e da Companhia de 

Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS. 

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros. Formado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, 

foi sócio fundador da AML Indústria e Comércio de 1983 a 1986, trainee na Fahnestock & Co. 

(EUA) em 1986, analista, gerente, sócio e diretor da Capitaltec S.A. de 1986 a 1991, gerente, sócio 

e diretor do Banco de Investimentos Garantia S.A. de 1991 a 1998, diretor do Credit Suisse First 

Boston de 1998 a 2003. Atualmente é sócio fundador da SPM Participações Ltda.. O Sr. Medeiros 

é conselheiro independente da Springs Global Participações S.A., e da Companhia de Tecidos 

Norte de Minas - COTEMINAS. 

Pedro Henrique Chermont de Miranda. Pedro Chermont é sócio fundador da Leblon Equities 

Gestão de Recursos e gestor dos fundos. Pedro tem 18 anos de experiência no mercado acionário 

brasileiro, tendo trabalhado 13 anos na Investidor Profissional (IP), uma das primeiras gestoras de 

recursos independentes do Brasil, onde foi gestor de fundos que somavam patrimônio da ordem de 

US$1,5 Bilhão. Pedro é membro do Conselho de administração de Mills andaimes do Brasil, da 

Companhia Brasileira de Distribuição (CBD). O Sr. Pedro é graduado em Engenharia Mecânica 

pela PUC-RJ e membro do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A. 

Pedro Hermes da Fonseca Rudge. Pedro Rudge é sócio fundador da Leblon Equities e diretor 

financeiro e administrativo. Pedro tem 17 anos de experiência no mercado acionário brasileiro. De 

2004 a 2008, Pedro trabalhou na IP como membro da equipe de investimentos e em 2006 tornou-

se sócio. Foi responsável pela estruturação de veículos de investimentos e análise de governança 

corporativa. De 2002 a 2004, Pedro trabalhou no Bradesco-Templeton, onde foi analista senior 

focado nos setores de telecom e bens de capital e esteve pessoalmente envolvido em analisar, 

conduzir e desinvestir diversos investimentos do fundo fechado F.V.L. De 1996 a 2002, Pedro 

trabalhou na Latinvest Asset Management, uma empresa especializada em mercados emergentes, 

onde ele teve a oportunidade de iniciar sua carreira como trader e se tornar um dos gestores do 

fundo de ações. Pedro atuou como membro de Conselhos fiscais de empresas como Empresa 

Brasileira de Compressores S.A. -Embraco (subsidiária da Brazilian Whirlpool), Tele Nordeste 

Celular Participações S.A. (TIM Nordeste), Trafo Equipamentos Elétricos S.A., Renner 

Participações S.A. e Globex S.A.; e também é membro do Conselho de Administração da Springs 

Global Participações S.A.. Pedro é graduado em economia pela Faculdade Candido Mendes. 
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Ricardo dos Santos Jr. Formado em direito pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Possui 

mestrado em administração de empresas (MBA) pela Columbia Business School, Columbia 

University, Nova Iorque (EUA). O Sr. Ricardo Jr. é atualmente o vice-presidente da ENCORPAR - 

Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. Anteriormente, trabalhou no grupo de 

investimentos ilíquidos (private equity) da Gávea Investimentos no Rio de Janeiro e no banco de 

investimentos do Citi em Nova Iorque. Atualmente é membro do Conselho de administração da 

Companhia, da Springs Global Participações S.A., e também da Cia. de Fiação e Tecidos Cedro 

Cachoeira. 

6.2.2. Nossas Operações 

A Garantidora possui e opera plantas industriais de produtos têxteis para o lar em estado da arte. 

São 9 unidades de produção no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 1 na Argentina. No Brasil, a 

Garantidora opera unidades de produção verticalmente integradas desde a fiação, passando pela 

tecelagem, preparação, tinturaria, estamparia, acabamento e confecção de produtos têxteis para o 

lar. A Garantidora também possui uma trading em Xangai, China.  

 

 

6.2.3. Linhas de Produtos 

As atividades industriais da Garantidora são focadas em três linhas de produtos: Cama, Mesa e 

Banho (CAMEBA), Utility Bedding e Produtos Intermediários. 
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CAMEBA 

Lençóis e Fronhas: O tecido é cortado e encaminhado a uma máquina que fixa termicamente suas 

dimensões, alinha seus fios e melhora o toque e textura do material. Uma vez finalizada a 

produção do tecido, o processo de fabricação de lençóis e fronhas requer o corte, a costura e a 

embalagem do material de acordo com diferentes especificações técnicas. 

Toalhas: Os fios utilizados podem ser tingidos antes ou após a tecelagem, dependendo das 

especificações e designs das toalhas. O fio é então transformado em toalha através de modernos 

teares de felpa a jato de ar ou pinça de alta velocidade. Alguns desses teares possuem capacidade 

de produzir desenhos jacquard, o que permite a produção de padrões de produto bastante 

sofisticados. O tecido é levado então para o processo de acabamento onde será alvejado através 

de um processo do tipo corda ou alvejamento aberto. O produto é posteriormente tingido e/ou 

estampado, lavado e acabado. Finalmente, as toalhas são cortadas, costuradas e embaladas 

conforme as especificações técnicas finais. 

Utility Bedding 

Colchas: As colchas destinadas ao mercado institucional (ex.: hospitais e hotéis) são tingidas com 

processo denominado VAT a fim de atingir cores mais sólidas. O produto é em seguida cortado e 

costurado de acordo com as dimensões e especificações técnicas dos segmentos aos quais se 

destinam. As colchas são então submetidas a processos adicionais de lavagem e secagem para 

melhorar sua textura.  

Travesseiros: As fibras são recebidas em fardos e misturadas para melhor uniformizá-las. Depois 

disso, são processadas através da operação de cardagem, que as paraleliza, formando uma teia 

que é dobrada diversas vezes e cortada em tamanhos específicos. Uma quantidade adequada é 

então enrolada e inserida na fronha do travesseiro. O travesseiro é finalizado com a costura para o 

seu fechamento. 

Edredons e Protetores de Colchão: De modo semelhante aos travesseiros, as fibras são recebidas 

em fardos e misturadas para uma melhor uniformização. Em seguida, são processadas através da 

operação de cardagem, onde as fibras são penteadas, paralelizadas e comprimidas para formar a 

manta. A manta é costurada e inserida entre as duas partes da capa do edredon, baseado nas 

especificações do cliente. A capa do edredon é então costurada e embalada. 

Produtos Intermediários 

Fios: Fiação é o processo pelo qual fibras de algodão e poliéster são reunidas para criar os fios 

empregados nos tecidos. As principais tecnologias utilizadas na produção de fios são: anel, rotor e 

jato de ar. A fiação a rotor é de seis a nove vezes mais produtiva do que a fiação a anel, o que 

reduz o custo de produção. A fiação a jato de ar é, em média, duas vezes mais rápida do que a 

fiação a rotor, sendo, contudo, menos versátil do que esta tecnologia. Tanto a tecnologia a rotor, 

como a de jato de ar, produzem fios de qualidade mais regular, enquanto a fiação a anel produz 

fios mais macios. 
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Tecidos: Tecelagem é o processo de entrelaçamento de fios para a produção de tecido. A 

tecelagem consiste em introduzir perpendicularmente o fio, entrelaçando uma camada de fios 

paralelos. O fio é transformado em tecido cru por meio de modernos teares de alta velocidade do 

tipo air-jet, os quais são muito mais rápidos e mais eficientes que os tradicionais teares a 

laçadeiras. O tecido cru é então tingido e/ou estampado e acabado. Todo esse processo é 

chamado de acabamento e se inicia com a remoção da goma utilizada para a tecelagem e das 

impurezas do material, através do processo de purga e alvejamento. Em seguida, dependendo do 

destino final do produto, cores e design, o tecido é tingido em cores sólidas e/ou estampado, com 

base nas especificações do cliente. 

6.2.4 Nossas Marcas 

 

 

As marcas da Garantidora constituem uma importante vantagem competitiva, sendo elas, todas, 

bem conhecidas e líderes de mercado nos segmentos em que competem, garantindo à 

Garantidora a posição de um dos maiores fornecedor de CAMEBA do mundo. As marcas e seus 

produtos são estrategicamente posicionados de forma a atender eficientemente a clientes de 

diferentes perfis socioeconômicos enquanto reduzindo o risco de sobreposição e competição entre 

as mesmas. 
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Os produtos de CAMEBA são vendidos nos mercados multimarcas norte-americanos sob marcas 

tradicionais, líderes nos seus segmentos de atuação, incluindo: 
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6.2.5. Canais de Distribuição 

A comercialização dos produtos é realizada através de dois canais de vendas principais, sendo 

eles o varejo multimarcas e o varejo monomarcas. 

Varejo Multimarcas: 

Os produtos de CAMEBA da Garantidora são vendidos nos mercados multimarcas norte-

americanos e sul-americanos sob marcas reconhecidas e renomadas, incluindo: Artex e Santista 

(Brasil), Arco Íris, Fantasia e Palette (Argentina) e Springmaid, Wabasso e Texmade (América do 

Norte). 

Os principais clientes da Garantidora no segmento multimarcas são lojas de departamento, 

grandes varejistas, além de lojas e redes especializadas em de médio porte.  A Garantidora atende 

atualmente a mais de 5 mil clientes ativos, garantindo uma cobertura nacional de vendas e acesso 

importante principalmente a cidades de menor porte. Trata-se do principal canal de distribuição da 

Garantidora e o principal canal para atendimento dos segmentos econômicos. 

A relação da Garantidora com lojas de departamentos de maior porte e com os grandes varejistas 

é empreendida em todos os níveis, abrangendo desde o atendimento ao cliente, gestão da marca, 

desenvolvimento de produto e merchandising. Seus esforços de vendas são complementados por 

um diálogo estratégico de longo prazo com os membros da alta administração destes clientes. 

 

De forma geral, a Garantidora conta com a confiança de varejistas e licenciadores de marcas 

líderes que a consideram uma Companhia que constrói e executa estratégias de marketing para 

suas marcas consistentes com os segmentos de clientes em que atua. 
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Varejo Monomarcas: 

A Garantidora opera lojas próprias e/ou administra um sistema de franquias das bandeiras 

MMartan, Artex e Casas Moysés que, em conjunto, lhe garante presença e cobertura de 

virtualmente todo o território nacional. 

Cada bandeira possui um formato operacional específico e bem definido, incluindo um portfolio de 

produtos próprios e um conjunto de estratégias de marketing e de merchandising voltadas ao 

atendimento de distintos grupos consumidores: 

Casa Moysés: marca focada em consumidores interessados em produtos de altíssima qualidade e 

com expectativa de atendimento diferenciado. Os produtos da marca Casa Moysés são fabricados 

a partir de tecidos de alto padrão, importados de terceiros e são comercializados exclusivamente 

através das lojas de bandeira MMartan e Casa Moysés. 

MMartan: direcionada a atender clientes interessados em produtos de maior qualidade e com 

expectativa por um atendimento de alto padrão. Os produtos comercializados com a marca 

MMartan são confeccionados pela Garantidora a partir de tecidos de elevada qualidade e produtos 

importados. 

Artex: focada em servir clientes interessados em produtos de boa qualidade, na oferta de grande 

variedade (modelos e cores), além de preços competitivos e um atendimento eficiente na loja. Os 

produtos comercializados com a marca Artex são confeccionados pela Garantidora. 
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A Garantidora também comercializa seus produtos através de uma plataforma proprietária de 

comércio eletrônico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

6.2.6 Integração Indústria-Varejo 

A integração indústria-varejo, associada às marcas tradicionais e aos líderes posicionados 

estrategicamente possibilita a Garantidora competitividade e qualidade nos serviços prestados aos 
seus clientes finais, atendendo a todos os perfis socioeconômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7 Sustentabilidade 

A Garantidora dedica especial atenção à questão do meio ambiente, saúde e segurança, com uma 

visão de desenvolvimento sustentável das suas atividades, produtos e serviços, estabelecendo a 
preservação ambiental como uma das suas prioridades. Sua conduta em relação ao meio 

ambiente envolve aplicar todas as medidas necessárias para prevenir danos ao meio ambiente, 

incluindo uma avaliação prévia dos efeitos potenciais nesse âmbito ainda no estágio inicial de 

planejamento de produtos e processos. 

Consideram uma tarefa contínua de gerenciamento cultivar e promover um senso de 

responsabilidade pela preservação ambiental, tanto entre funcionários e gerentes, quanto entre os 

parceiros contratados. 

A Garantidora é comprometida com o trabalho, com a ética e com a qualidade de vida dos 
colaboradores, e busca estender estes valores à suas famílias, à comunidade e à sociedade como 

um todo. No Brasil tem várias iniciativas sociais e incentivam funcionários a participar destas e 

outras iniciativas sociais com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Também busca instituir as 
crenças e preocupações sociais nos demais países em que iniciaram atividades recentemente e 

esperam que tais iniciativas nestes países sejam tão benéficas para a sociedade local quanto tem 
sido no Brasil. 
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6.2.8 Desempenho Econômico-Financeiro 1T14 

A Springs Global apresenta os resultados do 1T14. As informações financeiras são apresentadas 
em Reais (R$) e estão consolidadas de acordo com as normas do IFRS. 
 
Abaixo seguem informações resumidas da Springs Global: 
 

 
 

 
*Excluídas as vendas intercompany, a receita líquida das operações de atacado na América do Sul foi de R$268 no 1T14. 
 

Resumo dos resultados (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13

Receita  bruta              618,9               610,5  1,4%

Receita  l íquida              505,8               497,3  1,7%

Lucro bruto              128,2               106,6  20,3%

  Margem % 25,3% 21,4% 3,9 p.p.

EBITDA 38,2 23,4 63,2%

   Margem % 7,6% 4,7% 2,9 p.p.

Receita líquida (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13

América do Sul              353,3               310,6  13,7%

     Atacado*              286,3               250,5  14,3%

     Varejo                67,0                 60,1  11,5%

América do Norte              170,7               186,7   (8,6%)

Receita líquida total              505,8               497,3  1,7%
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2. Nosso Modelo de Negócio:  

A Springs está organizada em 3 segmentos de negócios: Atacado América do Sul, Atacado 
América do Norte e Varejo. A receita líquida por segmento de negócio e sua participação no total 
das vendas líquidas consolidadas são mostradas no diagrama abaixo:  
 

 
 

3. Desempenho Econômico Financeiro 

A Springs apresenta seus resultados segregados entre Atacado América do Sul (Brasil e 
Argentina), Varejo (Brasil) e América do Norte (Estados Unidos e Canadá); seus segmentos de 
negócios. 
 
3.1 América do Sul - Atacado:  
 
3.1.1 Receita Líquida 
 
No 1T14, a receita líquida na América do Sul apresentou um aumento de 14%, passando de 
R$311 milhões no 1T13 para R$353 milhões no 1T14, representando 67% do total da receita da 
Companhia. A receita líquida das operações de atacado na América do Sul alcançou R$286 
milhões no 1T14, um crescimento de 14% quando comparado com o 1T13. Excluídas as vendas 
intercompany, a receita líquida das operações de atacado na América do Sul foi de R$268 no 
1T14. 

Linha de Produtos 1T14 1T13 % var 14‐13 1T14 1T13 % var 14‐13 1T14 1T13 % var 14‐13

Cama, mesa  e  banho 260,2 283,9 (8,3%)      10.861      13.450  (19,2%)        24,0         21,1  13,7%

Utility bedding 123,0 94,9 29,6%      10.555        9.416  12,1%        11,7         10,1  15,8%

Produtos  intermediários 55,6 58,4 (4,8%)        7.113        7.538  (5,6%)          7,8           7,7  1,3%

Varejo 67,0 60,1 11,5%              ‐                ‐                    ‐              ‐              ‐                    ‐  

Total 505,8 497,3 1,7%      28.529      30.404  (6,2%)        17,7         16,4  7,9%

Receita líquida (R$ mihões) Volume (ton) Preço médio (R$)/Kg

AMÉRICA DO SUL

ATACADO VAREJO

INTERMEDIÁRIOS MULTIMARCAS

NORTH AMERICA

67%** 33%**

54%** 13%**

10%** 44%**

* Receita líquida do 1T14(R$ milhões)
** % das receitas líquidas do 1T14

AMÉRICA DO NORTE

R$353* R$171*

R$286* R$67*

R$231*R$55*

R$506* 100%**
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Produtos Intermediários 
 
A receita líquida dessa linha de produtos foi de R$56 milhões no 1T14, o que representou um 
decréscimo de 5% em relação ao 1T13, e uma redução na sua participação nas receitas líquidas 
consolidadas de 12% para 10% entre os períodos. A Companhia projeta redução gradual na 
participação dos produtos intermediários no seu faturamento total, em decorrência do crescimento 
da produção de artigos confeccionados, que possuem maior valor agregado. 
 
Cama, Mesa e Banho 
 
A receita líquida de CAMEBA na América do Sul apresentou um aumento de 20%, passando de 
R$192 milhões no 1T13 para R$231 milhões no 1T14, decorrente tanto do aumento de preços 
quanto de volumes. O desempenho da Companhia proporcionou significativo ganho de 
participação de mercado. 

 
3.1.2 Lucro Bruto 
 
O lucro bruto do atacado na América do Sul foi de R$77 milhões no 1T14, representando um 
aumento de 31% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, quando totalizou R$59 milhões. 
A margem bruta aumentou 3,5 pontos percentuais, passando de 23,4% no 1T13 para 26,9% no 
1T14. A maior absorção dos custos fixos em decorrência da maior taxa de utilização da 
capacidade de produção instalada contribuiu de forma importante para esse resultado. 
 

 
 
3.1.3 SG&A 
 
No atacado, houve um aumento de 12% das despesas de SG&A no 1T14 em comparação ao 1T13 
devido, principalmente, ao crescimento de vendas e aumento de despesas com frete e comissões 
sobre vendas. 

251 286

1T13 1T14

Receita Líquida Atacado 
América do Sul (R$ milhões)

14%

59

77

23,4% 26,9%

1T13 1T14

Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem % 
Atacado América do Sul

31%
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3.1.4 EBITDA 
 
O EBITDA do atacado na América do Sul foi de R$41 milhões no 1T14, representando um 
aumento de 37% em relação ao 1T13, quando totalizou R$30 milhões. A margem EBITDA 
aumentou 2,4 pontos percentuais, passando de 12,1% no 1T13 para 14,5% no 1T14. O resultado 
foi em linha com o planejado para o 1T14. 

 
 
3.2 América do Sul – Varejo: 
 
3.2.1 Receita Líquida 
 
A receita líquida das operações de varejo da Companhia alcançou R$67 milhões no 1T14, um 
crescimento de 11% quando comparado com o 1T13. A operação de varejo apresentou melhoras 
no resultado operacional quando comparada ao 1T13.  

 
 

46 52

1T13 1T14

Despesas de SG&A ‐ Atacado 
América do Sul (R$ milhões)

12%

30

41

12,1% 14,5%

1T13 1T14

EBITDA  (R$ milhões) e Margem % 
Atacado América do Sul

37%

60 67

1T13 1T14

Receita Líquida Varejo
(R$ milhões)

11%
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A Springs encerrou o 1T14 com 242 lojas entre franqueadas e próprias, incluindo uma loja Casa 
Moysés. Lojas da bandeira ARTEX se encontram em fase de maturação operacional. Ao final do 
1T14, a Companhia contava com 46% de lojas com idade entre 0 a 3 anos. Vale ressaltar que, a 
Companhia dará início às operações no modelo de franquia desta bandeira já no primeiro semestre 
de 2014. 

              
 
3.2.2 Lucro Bruto 
 
O lucro bruto do varejo na América do Sul aumentou 16%, passando de R$28 milhões no 1T13 
para R$32 milhões no 1T14. A margem bruta aumentou 1,7 pontos percentuais no 1T14, passando 
de 46,1% no 1T13 para 47,8%. O foco da operação de varejo continua na otimização do uso dos 
ativos atualmente existentes e na ampliação do número de lojas franqueadas versus lojas próprias. 

 

 
 
3.2.3 SG&A 
 
No varejo, houve um decréscimo de 4% das despesas de SG&A no 1T14 em comparação ao 
1T13, passando de R$42 milhões no 1T13 para R$40 milhões no 1T14. 

1T14 1T13 % var 14‐13

Número de  Lojas 241                 231                 ‐                

     Própria  MMartan 50                   48                   ‐                

     Franquia  Mmartan 125                 127                 ‐                

     Própria  Artex 66                   56                   ‐                

Recei ta  l íquida  (R$ milhões) 67,0                60,1                11,5%
Recei ta  bruta  sell‐out  (R$ milhões ) 115,0              98,9                16,3%

11%

12%

23%

25%

29%

1T14

Idade das Lojas‐ 1T14

Mais de 5 anos

De 3 a 5 anos

De 2 a 3 anos

De 1 a 2 anos

Menos de 1 ano

28
32

46,1% 47,8%

1T13 1T14

Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem % 
Varejo

16%
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3.2.4 EBITDA 
 
O EBITDA do varejo foi de R$5 milhões negativo no 1T14, uma melhora em relação ao 1T13, 
quando totalizou R$12 milhões negativo. A margem EBITDA apresentou significativo aumento de 
11,3 pontos percentuais, passando de 19,1% negativo no 1T13 para 7,8% negativo no 1T14. Para 
2014, esperamos EBITDA positivo, especialmente a partir do 2º semestre do ano.  

 

 
 
 
 
3.3 América do Norte: 
 
3.3.1 Receita Líquida 
 
A receita líquida na América do Norte apresentou decréscimo de 9%, passando de R$187 milhões 
no 1T13 para R$171 milhões no 1T14. Esse decréscimo deve-se, principalmente, pela 
desvalorização de 9% da taxa de câmbio média do Dólar Canadense em relação ao Dólar 
Americano no período e pelo inverno extremamente rigoroso que paralisou o comércio no mercado 
norte-americano durante o primeiro trimestre de 2014.   

42 40

1T13 1T14

Despesas de SG&A ‐ Varejo
(R$ milhões)

(4%)

(12)

(5)

(19,1%)
(7,8%)

1T13 1T14

EBITDA  (R$ milhões) e Margem % 
Varejo
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3.3.2 Lucro Bruto 
 
O lucro bruto na América do Norte permaneceu praticamente estável quando comparado com o 
1T13, atingindo R$19 milhões no 1T14. A margem bruta no 1T14 foi de 11,3%, um aumento de 0,4 
pontos percentuais em relação à margem do mesmo período do ano anterior.  

 

 
 

3.3.3 SG&A 
 

O SG&A do mercado norte-americano no 1T14 permaneceu praticamente estável quando 
comparado com o 1T13 apesar do impacto da variação cambial sobre as despesas apuradas no 
exterior.  

 
 
3.3.4 EBITDA 
 
O EBITDA na América do Norte decresceu de R$5 milhões no 1T13 para de R$3 milhões no 1T14. 
A margem EBITDA decresceu 0,9 ponto percentual, passando de 2,5% no 1T13 para 1,6% no 
1T14. 

187 171

1T13 1T14

Receita Líquida América do Norte
(R$ milhões)

(9%)

20 19

10,9% 11,3%

1T13 1T14

Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem % 
América do Norte

(5%)

17 17

1T13 1T14

Despesas de SG&A ‐ América do 
Norte (R$ milhões)

(1%)
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3.4 Consolidado: 
 
3.4.1 Receita Líquida 
 
A receita bruta consolidada alcançou R$619 milhões no 1T14. A receita líquida consolidada 
apresentou um aumento de 2%, passando de R$497 milhões no 1T13 para R$506 milhões no 
1T14.  
 

 
 
3.4.2 Custo dos Produtos Vendidos (CPV) 
 
O custo dos produtos vendidos (CPV) decresceu 3%, passando de R$391 milhões no 1T13 para 
R$378 milhões no 1T14. Em relação à receita líquida, o CPV decresceu de 79% no1T13 para 75% 
no 1T14. A tabela abaixo apresenta, para os períodos indicados, os custos de materiais, de 
conversão e outros, bem como a despesa de depreciação dos ativos de produção e distribuição:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

3

2,5% 1,6%

1T13 1T14

EBITDA  (R$ milhões) e Margem % 
América do Norte

(43%)

Custo dos produtos vendidos (R$ milhões) 1T14 % CPV % RL 1T13 % CPV % RL % var 14 ‐13

Materia is       236,7  62,7% 46,8%       247,0  63,2% 49,7%  (4,2%)

Custo de  conversão e  Outros       124,3  32,9% 24,6%       125,9  32,2% 25,3%  (1,3%)

Depreciação         16,6  4,4% 3,3%         17,8  4,6% 3,6%  (6,7%)

Total       377,6  100,0% 74,7%       390,7  100,0% 78,6%  (3,4%)
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O CPV foi distribuído da seguinte forma:  

 
 
3.4.2.1 Materiais: 
 
Os custos de materiais, que incluem principalmente a matéria-prima (algodão e poliéster) e 
produtos químicos, decresceram 4% no período, passando de R$247 milhões no 1T13 para R$237 
milhões no 1T14. Em relação à receita líquida, os custos de materiais decresceram de 50% no 
1T13 para 47% no 1T14.  
 
3.4.2.2 Custos de conversão e Outros: 
 
Os custos de conversão e outros, que incluem principalmente mão-de-obra, energia elétrica e 
outras utilidades, decresceram 1%, passando de R$126 milhões no 1T13 para R$124 milhões no 
1T14. Os custos de conversão, percentualmente em relação às receitas líquidas, mantiveram-se 
constantes em 25%.  
 
3.4.2.3 Depreciação: 
 
Os custos de depreciação dos ativos de produção e distribuição mantiveram-se praticamente em 
linha com o 1T13, totalizando R$17 milhões no 1T14, em linha com os últimos trimestres.  
 
3.4.3 Lucro Bruto 
 
O lucro bruto no período aumentou 20%, passando de R$107 milhões no 1T13 para R$128 
milhões no 1T14. A margem bruta aumentou 3,9 pontos percentuais, passando de 21,4% no 1T13 
para 25,3% no 1T14. Esse resultado deve-se, principalmente, aos resultados positivos da 
operação do atacado na América do Sul e de varejo, apresentando um aumento de lucro bruto de 
31% e 16%, respectivamente. 
 
O gráfico abaixo apresenta o lucro bruto para os períodos indicados:  

 

 

Materiais; 
63%

Custo de 
conversão e 
Outros; 33%

Depreciação; 
4%

1T14

Materiais; 
63%

Custo de 
conversão e 
Outros; 32%

Depreciação; 
5%

1T13
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A tabela abaixo apresenta o lucro bruto para os períodos e segmentos indicados:  
 

 
 
3.4.4 SG&A 
 

 
 
As despesas de Vendas, Gerais e Administrativas aumentaram 4%, passando de R$105 milhões 
no 1T13 para R$110 milhões no 1T14. Esse aumento ocorreu em função principalmente do 
aumento de 15% nas despesas com vendas no atacado América do Sul. Em relação à receita 
líquida, as  despesas de Vendas, Gerais e Administrativas ficaram praticamente em linha entre os 
períodos, alcançando 22%. 
 

          
3.4.5 EBITDA 
 
O EBITDA do 1T14 foi de R$38 milhões, representando um significativo aumento de 63% com 
relação ao trimestre do ano anterior. A margem EBITDA do 1T14 foi de 7,6%, um aumento de 2,9 
pontos percentuais com relação à margem do 1T13. 
 

 
 

Lucro Bruto (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13 1T14 1T13 % var 14‐13 1T14 1T13 % var 14‐13 1T14 1T13 % var 14‐13

Receita  l íquida 286,3 250,5 14,3% 67,0 60,1 11,5% 170,7 186,7 (8,6%) 505,8 497,3 1,7%

(‐) Custo dos  produtos  vendidos  (209,4)  (192,0) 9,1%  (35,0)  (32,4) 8,0%  (151,4)  (166,3) (9,0%)  (377,6)  (390,7) (3,4%)

Lucro bruto 76,9 58,5 31,5% 32,0 27,7 15,5% 19,3 20,4 (5,4%) 128,2 106,6 20,3%

Margem % 26,9% 23,4% 3,5 p.p. 47,8% 46,1% 1,7 p.p. 11,3% 10,9% 0,4 p.p. 25,3% 21,4% 3,9 p.p

Atacado

Total

ConsolidadoVarejo Atacado

América do Sul América do Norte

SG&A (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13

SG&A América do Sul           92,8            88,4  5,0%

Vendas  Atacado           35,3            30,8  14,6%

Vendas  Varejo           34,9            36,2   (3,6%)

Gera is  e  Adminis trativas           22,6            21,4  5,6%

SG&A América do Norte           16,9            17,0   (0,6%)

SG&A Total         109,7          105,4  4,1%

88 93

17 17

1T13 1T14

Despesas de SG&A ‐ Consolidado 
(R$ milhões)

América do Norte

América do Sul

110105

4%

EBITDA (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13

Prejuízo l íquido do exercício  (21,9)  (31,6)  (30,7%)

(+) Imposto de  renda  e  contribuição socia l  (0,6) 0,4                    ‐  

(+) Resul tado financei ro 38,6 31,6 22,2%

(+) Depreciação e  amortização 22,1 23,0  (3,9%)

EBITDA 38,2 23,4 63,2%

   Margem % 7,6% 4,7% 2,9 p.p.
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O gráfico abaixo apresenta o EBITDA para os períodos indicados: 
     

   

 
 
3.5 Resultado Financeiro:  
 
O resultado financeiro líquido do 1T14 foi uma despesa de R$39 milhões, um montante superior 
aos R$32 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Os principais fatores que 
contribuíram para essa variação são discutidos abaixo. 
 

 
 
As receitas financeiras decresceram de R$3 milhões no 1T13 para R$2 milhões no 1T14, devido, 
principalmente, à redução do saldo médio de disponibilidades para aplicação no mercado 
financeiro.  
 
As despesas financeiras – juros e encargos aumentaram de R$16 milhões no 1T13 para R$23 
milhões no 1T14, enquanto que as despesas bancárias, impostos, descontos e outros aumentaram 
de R$13 milhões para R$16 milhões entre os períodos.  
 
O saldo das variações cambiais decresceu de uma despesa de R$5 milhões no 1T13 para uma 
despesa R$2 milhões no 1T14 refletindo a posição atual de exposição em relação ao Dólar. 
 
3.6 Lucro (Prejuízo) Líquido:  
 
Como resultado do que foi discutido anteriormente, a Companhia apresentou um prejuízo líquido 
de R$22 milhões no 1T14, comparado a um prejuízo líquido de R$32 milhões no 1T13.  
  

Resultado financeiro (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13

Receitas  financeiras             2,0              2,8   (28,6%)

Despesas  financeiras  ‐ juros  e  encargos          (22,8)          (16,1) 41,6%

Despesas  bancárias , impostos , descontos  e  outros          (16,3)          (13,3) 22,6%

Variações  cambia is  l íquidas            (1,5)            (5,0)  (70,0%)

Resultado financeiro          (38,6)          (31,6) 22,2%
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4. Investimentos de Capital:  
 
Os investimentos de capital foram de R$16 milhões no 1T14 e R$13 milhões no 1T13. Durante o 
1T14, os investimentos de capital da indústria refletiram, fundamentalmente, investimentos de 
modernização de ativos. Já no varejo, os investimentos estão associados a gastos com reformas e 
benfeitorias de lojas próprias, além de investimentos relacionados a lojas com início operacional 
planejado para os próximos meses. 
 

 
 
5. Endividamento e Capital de Giro:  
 
A dívida líquida se manteve estável, passando de R$666 milhões ao final do 4T13 para R$672 
milhões observados ao final do 1T14. 
 

 

       
Conforme já comentado pela Administração, a Companhia está renovando as operações de 
financiamento por novas operações em condições similares, por prazos que vão de 1 a 2 anos. As 
operações que venceriam no decorrer do segundo trimestre de 2014 já foram renovadas. 
 
O ciclo de conversão de caixa da Springs ficou praticamente estável entre o 4T13 e 1T14, 
passando de 172 dias para 176 dias. Em termos financeiros, as necessidades de capital de giro 
decresceram de R$929 milhões no final do 4T13 para R$916 milhões ao final do 1T14. 
 

 
 

 

  

Investimento (R$ milhões) 1T14 1T13 % var 14‐13

Indústria           13,7              6,5  110,8%

Varejo             2,5              6,8   (63,2%)

Total           16,2            13,3  21,8%

Endividamento (R$ milhões) 1T14 4T13 % var 1T‐4T

Dívida  bruta         719,2          748,6   (3,9%)

  ‐ Dívida  bruta  em moeda  naciona l         657,3          663,7   (1,0%)

  ‐ Dívida  bruta  em moeda  estrangei ra           61,9            84,9   (27,1%)

Caixa  e  títulos  e  va lores  mobi l iários          (47,0)          (82,8)  (43,2%)

Dívida líquida         672,2          665,8  1,0%

CDI; 75%

Fixo; 9%

TJLP; 10% Libor; 6%

Indexadores da Dívida (1T14)

Capital de giro (R$ milhões) 1T14 4T13 % var 1T‐4T

Dupl icatas  a  receber         467,7          513,3   (8,9%)

Estoque         564,6          559,0  1,0%

Adiantamento a  fornecedores           57,4            50,7  13,2%

Fornecedores       (173,8)        (194,0)  (10,4%)

Capital de giro         915,9          929,0   (1,4%)
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7.1. SUMÁRIO DA SECURITIZADORA 

 

Este sumário é apenas um resumo das informações da Securitizadora. As informações completas 

sobre a Securitizadora estão no seu Formulário de Referência, cuja cópia integra o presente 

Prospecto, na forma do item 14. Leia-o antes de aceitar a oferta. Asseguramos que as informações 

contidas nesta seção são compatíveis com as apresentadas no Formulário de Referência da 

Securitizadora. 

LEIA O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O PROSPECTO 

ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 

Grupo Gaia 

A Emissora faz parte do Grupo Gaia. 

O Grupo Gaia é formado por um conjunto de empresas atuantes nos setores financeiro, imobiliário, 

do agronegócio, ambiental, educacional, esportivo e de qualidade de vida. Cada empresa com seu 

segmento próprio compartilha o mesmo princípio: atuar nas áreas em que possamos fazer a 

diferença, procurando encantar pessoas e inovar. 

O Grupo Gaia foi fundado em 2009 através da Gaia Securitizadora S.A., securitizadora imobiliária, 

posteriormente foram criadas a GaiaServ, empresa de gestão de créditos imobiliários, a Gaia Esportes, 

organização de eventos esportivos, o Espaço Gaia, atividades que propiciam qualidade de vida e por 

fim a Gaia Agro, cujo foco é a securitização de operações do agronegócio. 

Em 2011 a Gaia Securitizadora S.A. foi a maior securitizadora em volume financeiro de emissões 

com um total de R$1,82 Bilhões segundo o ranking da Uqbar Educação e Informação Financeira 

Ltda (“Uqbar”). Em 2012 foi a maior em número de operações segundo o ranking da Uqbar com 27 

operações realizadas e a segunda em volume emitido. 

Desde o início de suas operações, a Gaia Securitizadora já emitiu CRIs no montante  aproximado 

de R$9 bilhões. 

Durante sua curta existência, as empresas do Grupo Gaia já realizaram operações com 

importantes instituições, tais como: Banco BTG Pactual, Banco do Brasil, Banco Itaú BBA, Banco 

Bradesco, Caixa Econômica Federal, Credit Suisse Hedging Griffo, Banco Matone, Brookfield 

Incorporações, Laboratórios Fleury, XP Investimentos, LDI, Cipasa, Shopping Iguatemi Salvador, 

dentre outros. 

Gaia Agro 

A Gaia Agro, securitizadora dedicada à realização de emissões de CRA, é a mais nova integrante 

do grupo econômico do Grupo Gaia. Até o momento, a GaiaAgro realizou 6 (seis) emissões de 

CRA, num valor aproximado de R$420 milhões. 
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A Gaia Agro foi constituída em 2 de janeiro de 2012 e tem como objeto social (i) a aquisição e 

securitização de quaisquer direitos creditórios do agronegócio e créditos imobiliários passíveis de 

securitização, conforme deliberação em Reunião da Diretoria ou do Conselho de Administração; (ii) 

a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de capitais, de Certificados de Recebíveis 

do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) ou de qualquer outro título de 

crédito ou valor imobiliário ou do agronegócio compatível com suas atividades; (iii) a realização de 

negócios e a prestação de serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos 

creditórios do agronegócio ou de créditos imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis do 

Agronegócio ou Certificados de Recebíveis Imobiliários, incluindo, mas não se limitando, a 

administração, recuperação e alienação de direitos creditórios do agronegócio e de créditos 

imobiliários, bem como a realização de operações em mercados derivativos; (iv) a consultoria de 

investimentos em fundos de investimentos de cunho imobiliário ou relacionados ao agronegócio; e 

(v) a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na 

sua carteira de créditos do agronegócio. 

Administração 

A administração da Emissora compete a seus órgãos internos, Conselho de Administração e 

Diretoria, estando as competências entre eles divididas da seguinte forma: 

Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é composto por 3 (três) membros, sendo um Presidente, um Vice-

Presidente e um conselheiro sem denominação específica, eleitos pela Assembleia Geral e por ela 

destituíveis a qualquer tempo.  

As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria de votos dos membros 

presentes na reunião, não computados os votos em branco, cabendo ao Presidente em exercício, 

além de seu voto ordinário, na hipótese de empate, o voto de qualidade.  

Compete ao Conselho de Administração, além das matérias elencadas pela legislação vigente:  

(i) fixar e aprovar os planos de negócios e de investimentos da Emissora, propostos pela 

Diretoria;  

(ii) eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuições e 

remuneração mensal;  

(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando os livros e papéis da Emissora, seus contratos 

formalizados ou em vias de celebração, bem como solicitar informações sobre quaisquer 

outros atos;  

(iv) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, ou nos casos em que 

a convocação é determinada pela lei ou pelo presente Estatuto Social, a Assembleia Geral 

Extraordinária;  
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(v) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;  

(vi) escolher e destituir os auditores independentes da Emissora;  

(vii) aprovar a alteração do endereço da sede social da Emissora, bem como a abertura de filiais, 

escritórios ou representações;  

(viii) autorizar a Emissora a adquirir suas próprias ações, para cancelamento ou manutenção em 

tesouraria, bem como as condições para alienação das ações mantidas em tesouraria;  

(ix) autorizar a alienação ou oneração de elemento do ativo permanente da Emissora;  

(x) autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações à terceiros, 

exceto quando realizada no curso normal dos negócios;  

(xi) autorizar a tomada de empréstimos e financiamentos pela Emissora;  

(xii) autorizar a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários e/ou Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio (a) que não contem com a instituição de regime fiduciário, e/ou 

(b) que contem com garantia flutuante outorgada pela Emissora; e  

(xiii) deliberar sobre a aplicação de sanções a todas as pessoas sujeitas à Política de Divulgação 

de Atos e Fatos Relevantes da Emissora e que a descumprirem. 

O Conselho de Administração da Securitizadora é composto pelos seguintes membros:  

 

Diretoria 

A Diretoria é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, residentes no país, 

eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relação com 

Investidores e, os demais, Diretores sem designação específica.  

 

NOME CARGO INÍCIO DO MANDATO TÉRMINO DO MANDATO 

João Paulo dos 

Santos Pacifico 
Presidente 30.04.2014 30/04/2015 

Marcelo Frazatto 

Colesi de 

Vasconcelos 

Galvão 

Vice Presidente 30.04.2014 30/04/2015 

Ubirajara Cardoso 

da Rocha Neto 
Conselheiro 30.04.2014 30/04/2015 
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Os membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a Emissora ativa e 

passivamente, gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários para a realização de 
operações relacionadas com o objeto social descrito no Estatuto Social da Emissora, conforme 

normas e diretrizes determinadas pelo Conselho de Administração, podendo para este fim, contrair 
empréstimos e financiamentos, adquirir, alienar e constituir ônus reais sobre bens e direitos da 

Emissora, definir a política de cargos e salários dos funcionários e prestadores de serviços da 

Emissora, sempre em conformidade com o as competências do Conselho de Administração.  

Compete ainda, à Diretoria, autorizar a emissão e colocação junto ao mercado financeiro e de 
capitais de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 

ou quaisquer outros valores mobiliários que não dependam de aprovação do Conselho de 

Administração, devendo, para tanto, tomar todas as medidas necessárias para a implementação 

destas operações.  

Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) representar a Emissora perante a Comissão 

de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgãos relacionados às atividades 

desenvolvidas no mercado de capitais; (ii) representar a Emissora junto a seus investidores e 

acionistas; e (iii) manter atualizado o registro de Companhia Aberta.  

A Diretoria da Securitizadora é composta pelos seguintes membros:  

NOME CARGO INÍCIO DO MANDATO 
TÉRMINO DO 

MANDATO 

João Paulo dos Santos 

Pacífico 
Diretor Presidente 30.04.2014 30.04.2015 

Vinicius Bernardes 
Basile Silveira Stopa 

Diretor de Relação 
com Investidores 

30.04.2014 30.04.2015 

Fernanda Mazzonetto Diretora 30.04.2014 30.04.2015 

 

Capital Social e Principais Acionistas 

O capital social da Securitizadora é de R$445.186,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e 

oitenta e seis reais), dividido em 445.186 (quatrocentas e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e 

seis) ações ordinárias e sem valor nominal e está dividido entre os acionistas da seguinte forma: 

ACIONISTA 
AÇÕES ORDINÁRIAS 

(%) 

AÇÕES PREFERENCIAIS 

(%) 
PARTICIPAÇÃO (%) 

Gaia Agro Assessoria 
Financeira Ltda. 

99,99999 N/A 99,99999 

João Paulo dos Santos 

Pacífico 
0,00001 N/A 0,00001 

Total 100,0 N/A 100,0 
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7.2. INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SECURITIZADORA 

Informações Cadastrais da Emissora 

 

Identificação da Emissora Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 14.876.090/0001-93. 

Registro na CVM Registro de companhia aberta, categoria B, perante a 

CVM, concedido sob nº 2276-4 (código CVM), em 28 

de março de 2012. 

Sede Rua do Rocio, 288, cj. 16 parte, 1º andar, Vila Olímpia, 

São Paulo - SP.  

Diretoria de Relações com Investidores O Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa é 

responsável pela Diretoria de Relações com Investidores 

e pode ser contatado por meio do telefone (11) 3047-

1010, fax (11) 3054-2545 e endereço de correio 

eletrônico ri@grupogaia.com.br.  

Auditor Independente da Emissora Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

(CNPJ/MF sob o nº 49.928.567/0001-11) 

Jornais nos quais divulga informações As informações referentes à Emissora são divulgadas 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo e "O Dia de 

São Paulo". 

Site na Internet http://www.gaiaagrosec.com.br/ 
  



 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 

  



 

161 

 

 

 

 

 

8. RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO  

8.1. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A SECURITIZADORA 

8.2. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O AGENTE FIDUCIÁRIO 

8.3. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O AUDITOR 

INDEPENDENTE DA EMISSORA 

8.4. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A DEVEDORA 

8.5. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O BNY MELLON 

8.6. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E A SECURITIZADORA 

8.7. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E O AGENTE FIDUCIÁRIO 

8.8. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E O AUDITOR INDEPENDENTE DA 

EMISSORA 

8.9. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E A DEVEDORA 

8.10. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E O BNY MELLON 

8.11. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO 

8.12. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E O AUDITOR INDEPENDENTE DA 

EMISSORA 

8.13. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E A DEVEDORA 

8.14 RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E O BNY MELLON 
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8.1. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A SECURITIZADORA 

Além da presente Emissão, o Coordenador Líder já atuou como coordenador em emissões de 

Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pela Gaia Securitizadora S.A., empresa que faz 

parte do conglomerado econômico da Securitizadora. 

8.2. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O AGENTE FIDUCIÁRIO 

Além da prestação de serviço relacionada à Emissão, o Agente Fiduciário tem relações comerciais 

com o Coordenador Líder, tendo atuado em diversas operações de renda fixa, incluindo serviços 

em operações de CRI, CRA e debêntures coordenadas pelo Coordenador Líder.  

8.3. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O AUDITOR INDEPENDENTE 

DA EMISSORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder não mantém empréstimos, 

investimentos ou qualquer outro relacionamento com o Auditor Independente da Emissora. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e o Auditor Independente 

da Emissora. 

8.4. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E A DEVEDORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Devedora, bem como a MMartan Têxtil Ltda. 

possuem, com o Coordenador Líder, vínculos resultantes de contratos financeiros, especialmente 

de: (i) Contratos de Financiamento (BNDES Finame); e (ii) Fianças.O valor total do saldo devedor 

de principal atualizado é de R$51.9 milhões, com data-base em 28 de fevereiro de 2014 e 

vencimentos até 17 de agosto de 2015. 

8.5. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR LÍDER E O BNY MELLON 

Além da prestação de serviço relacionada à Emissão, o BNY Mellon tem relações comerciais com 

o Coordenador Líder, tendo atuado em operações de renda fixa, incluindo serviços em operações 

de CRA coordenadas pelo Coordenador Líder. 

8.6. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E A SECURITIZADORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador Líder possui com a Emissora 

vínculos resultantes da: (i) 22ª e 23ª Séries da 5ª Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da Emissora; e (ii) 45ª e 46ª Séries da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis 

Imobiliários da Emissora. 

Ademais, o Coordenador detém: (i) o título único da 23ª Série da 5ª Emissão da Emissora (código 

da operação na CETIP - IF - 12L0019695); e o título único da 46° Série da 4° Emissão de 

Emissora. 
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8.7. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E O AGENTE FIDUCIÁRIO 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador mantém relacionamento 

comercial com o Agente Fiduciário, tendo em vista que este atuou em outras operações de renda 

fixa, incluindo prestação de serviços em operações de securitização, estruturadas pelo 
Coordenador. 

8.8. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E O AUDITOR INDEPENDENTE DA 
EMISSORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, o Coordenador não mantém empréstimos, 
investimentos ou qualquer outro relacionamento com o Auditor Independente da Emissora. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador e o Auditor Independente da 

Emissora. 

8.9. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E A DEVEDORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Devedora, bem como o Coordenador, mantém 
vínculos resultantes de contratos financeiros e serviços bancários, especialmente de: (i) Contratos 

de Crédito Agroindustrial; e (ii) Contratos de Capital de Giro. 

8.10. RELACIONAMENTO ENTRE O COORDENADOR E O BNY MELLON 

Além da prestação de serviço relacionada à Emissão, o BNY Mellon não tem relações comerciais 

com o Coordenador. 

8.11. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta e a outras emissões de CRA realizadas pela 

Securitizadora e em que o Agente Fiduciário figura como prestador de serviços, a Securitizadora 

não mantém empréstimos, investimentos ou qualquer outro relacionamento com o Agente 
Fiduciário. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Securitizadora e o Agente Fiduciário. 

8.12. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E O AUDITOR INDEPENDENTE DA 
EMISSORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Securitizadora não mantém qualquer outro 
relacionamento com o Auditor Independente da Emissora. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Securitizadora e o Auditor Independente da 
Emissora.  

8.13. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E A DEVEDORA 

Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Securitizadora não mantém empréstimos, 

investimentos ou qualquer outro relacionamento com a Devedora. 

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Securitizadora e a Devedora.  

8.14. RELACIONAMENTO ENTRE A SECURITIZADORA E O BNY MELLON 

Além da prestação de serviço relacionada à Emissão, o BNY Mellon possui com a Emissora 

vínculo resultante da 1ª série da 4ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 
Emissora. 
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ANEXO 9.1.

•  ESTATUTO SOCIAL DA EMISSORA
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GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 
 
 

CNPJ/MF n.º 14.876.090/0001-93 
NIRE 35.300.418.514 

 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADAS CONCOMITANTEMENTE EM 30 DE ABRIL DE 2014 

 
 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) de abril de 2014, às 13:00 horas, na sede 
da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Companhia”), localizada na Rua do Rocio, 288, conjunto 
16 (parte), 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000. 
 
2. CONVOCAÇÃO E QUORUM: Dispensada a publicação do “Edital de Convocação” de 
acordo com o facultado pelo §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, e considerada sanada a falta 
de publicação dos anúncios referidos no art. 133 da mesma Lei de acordo com o facultado 
por seu §4º, considerando a presença da totalidade dos acionistas da Companhia na 
presente Assembleia. 
 
3. MESA: Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, presidente; Sr. Ubirajara Cardoso da 
Rocha Neto, secretário. 
 
4. ORDEM DO DIA: I. ORDINÁRIA: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da 
Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhados das respectivas 
Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes; e (ii) discutir e deliberar 
sobre o resultado apurado no exercício de 2013, conforme Balanço Patrimonial e 
Demonstração de Resultado do respectivo exercício, bem como definir a Destinação dos 
Lucros apurados, e; II. EXTRAORDINÁRIA: (i) eleição dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia; (iii) 
alterar a redação do caput do artigo 5ª do Estatuto Social; e (iv) aprovar a consolidação do 
Estatuto Social da Companhia.  
 
5. DELIBERAÇÕES: O Senhor presidente declarou instalada a Assembleia e, por 
unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi aprovado pelos 
acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária: 
 
(i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras 

da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, 
publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, págs. 105 e 106, e “O 
Dia”, pág. 10, nas edições de 01 de abril de 2014; e, 
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(ii) a destinação do lucro apurado do exercício constante das demonstrações contábeis 

de 31 de dezembro de 2013, no montante de R$459.035,82 (quatrocentos e 
cinquenta e nove mil e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), da seguinte 
forma: (a) R$18.162,32 (dezoito mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e dois 
centavos) à Reserva Legal; e (b) R$440.873,50 (quatrocentos e quarenta mil, 
oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) ao pagamento de dividendos 
aos acionistas, a ser pago em até 01 (um) ano a contar desta data. 

 
Em Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos dos presentes, sem 
quaisquer restrições, foi aprovado pelos acionistas: 
 
(i) a reeleição (a) do Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, brasileiro, engenheiro, 

casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.684.186 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 267.616.938-61 para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (b) Sr. Marcelo Frazatto Colesi de Vasconcelos Galvão, 
brasileiro, economista, casado, portador da identidade RG nº 18.952.948-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob n° 126.101.478-21, e (c) Sr. Ubirajara Cardoso da Rocha 
Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 
32.605.374-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 309.204.878-40, todos 
residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua 
do Rocio, 288, 1º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04.552-000, todos com 
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que examinar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de 
dezembro de 2014, prevista para ser realizada em 30 de abril de 2015;  

 
(ii) o aumento do capital social da Companhia no valor de R$345.186,00 (trezentos e 

quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais), passando este, portanto, de 
R$100.000,000 (cem mil reais) para R$445.186,00 (quatrocentos e quarenta e cinco 
mil, cento e oitenta e seis reais), mediante a emissão de 345.186 (trezentas e 
quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, em tudo idênticas 
àquelas já existentes. Referido aumento de capital será integralizado nesta data, 
com o crédito oriundo dos dividendos distribuídos pela Companhia em sede de 
Assembleia Geral Ordinária, devendo referida integralização ser documentada e 
mantida na sede da Companhia, tudo conforme Boletim de Subscrição que segue 
como Anexo I à presente ata, renunciando os demais acionistas, neste ato, ao direito 
de preferência para subscrição das ações ora emitidas previsto no § 2o do artigo 171 
da Lei 6404/76;  
 

(iii) Alterar o caput do artigo 5° do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte e 
nova redação: 
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“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é 
de R$445.186,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais), 
representado por 445.186 (quatrocentas e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e 
seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”; e 

 
(iv) Ato contínuo, aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a 

redação constante do Anexo II à presente ata. 
 
6. LEITURA E LAVRATURA DA ATA: O Presidente concedeu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em 
livro próprio por todos os presentes. Acionistas presentes: Gaia Agro Assessoria Financeira 
Ltda. e João Paulo dos Santos Pacifico. Conselheiros presentes: João Paulo dos Santos 
Pacifico - Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Frazatto Colesi de Vasconcelos 
Galvão - Vice Presidente do Conselho de Administração e Ubirajara Cardoso da Rocha Neto - 
Conselheiro. 
 

São Paulo, 30 de abril de 2014. 
 

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio. 

 
 
 

_______________________________ 
JOÃO PAULO DOS SANTOS PACIFICO 

Presidente da Mesa 

 _______________________________ 
UBIRAJARA CARDOSO DA ROCHA NETO 

Secretário 
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Anexo I à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

 
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 

do aumento do capital social deliberado na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 30 de abril de 2014. 

 
Valor da Subscrição do Capital Social: R$345.186,00  
Preço de Emissão de cada Ação: R$1,00 
Quantidade e Tipo de Ações Emitidas: 345.186 ações ordinárias nominativas 
Prazo para integralização: Imediato, com os créditos detidos pelo acionista contra a 
Companhia 
 

Nome, Qualificação e Domicílio 
Qte. de ações 

subscritas 
Valor subscrito 

(em reais) 
Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda., sociedade 
empresária limitada, com sede na Capital do Estado de 
São Paulo, na Rua do Rocio, 288, conj. 16 (parte), Vila 
Olímpia, CEP 04552-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
11.101.923/0001-56, com seus atos constitutivos 
arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.223.596.891, 
representada neste ato por seu Diretor, Sr. João Paulo 
dos Santos Pacifico, brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.684.186 
(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 267.616.938-61, 
residente e domiciliado na Capital do Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, 288, 
conj. 16, Vila Olímpia, São Paulo, CEP 04552-000. 

 
 

345.186 

 
 

R$345.186,00 

 
O outro acionista da Companhia, Sr. João Paulo dos Santos Pacifico, acima qualificado, 
comparece neste ato de forma a expressamente renunciar ao direito de preferência para 
subscrição do aumento do capital social que lhe é garantido pelo § 2o do artigo 171 da Lei 
6404/76. 
 

São Paulo, 30 de abril de 2014. 
 
 
 
___________________________________ 

Gaia Agro Assessoria Financeira Ltda. 
___________________________________ 

João Paulo dos Santos Pacifico 
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Anexo II à Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 

 
“ESTATUTO SOCIAL 

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 
 
 

Denominação, Sede Social e Duração 
 
Artigo 1º – A GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. é uma sociedade anônima regida 
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004 e suas 
respectivas alterações. 
 
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua do Rocio, 288, Cj. 16, parte, 1º Andar, Vila Olímpia, CEP 04.552-000, 
podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir e/ou fechar filiais, escritórios 
ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior. 
 
Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
 
 

Objeto Social 
 
Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social: (i) a aquisição e securitização de 
quaisquer direitos creditórios do agronegócio e créditos imobiliários passíveis de 
securitização, conforme deliberação em Reunião da Diretoria ou do Conselho de 
Administração; (ii) a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro e de capitais, de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(CRI) ou de qualquer outro título de crédito ou valor imobiliário ou do agronegócio 
compatível com suas atividades; (iii) a realização de negócios e a prestação de serviços 
compatíveis com a atividade de securitização de direitos creditórios do agronegócio ou de 
créditos imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio ou Certificados 
de Recebíveis Imobiliários, incluindo, mas não se limitando, a administração, recuperação e 
alienação de direitos creditórios do agronegócio e de créditos imobiliários, bem como a 
realização de operações em mercados derivativos; (iv) a consultoria de investimentos em 
fundos de investimentos de cunho imobiliário ou relacionados ao agronegócio; e (v) a 
realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na 
sua carteira de créditos do agronegócio. 
 
Parágrafo Único – Estão incluídas no objeto social da Companhia as seguintes atividades: 
a) gestão e administração de créditos imobiliários e direitos creditórios do agronegócio, 
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próprios ou de terceiros; b) a aquisição e a alienação de títulos representativos de créditos 
imobiliários e direitos creditórios do agronegócio; c) a emissão, distribuição, recompra, 
revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão no Mercado Financeiro e 
de Capitais; d) a prestação de serviços envolvendo a estruturação de operações de 
securitização próprias ou de terceiros; e) a realização de operações nos mercados de 
derivativos visando à cobertura de riscos; e f) a prestação de garantias para os valores 
mobiliários por ela emitidos. 
 
 

Capital Social e Ações 
 
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$445.186,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais), 
representado por 445.186 (quatrocentas e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
 
Artigo 6º - Cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais de Acionistas. 
 
Artigo 7º - O capital social poderá ser representado por até 50% (cinquenta por cento) 
de ações preferenciais nominativas, sem direito a voto, e a criação de nova classe dessa 
espécie de ação ou o aumento de classe existente poderá ser efetuada sem guardar 
proporção com as demais ações.  
 
Artigo 8º - A Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão de ações preferenciais, 
estabelecerá também as preferências a elas atribuídas em relação às demais classes de 
ações emitidas pela Companhia. 
 
Artigo 9º - Com a inscrição do nome do Acionista no Livro de Registro de Ações 
Nominativas, fica comprovada a respectiva propriedade das ações. 
 
 

Assembleia Geral 
 
Artigo 10 – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) 
meses seguintes ao término do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos os 
assuntos previstos em lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem 
assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou 
da legislação vigente exigirem deliberações dos Acionistas, devendo ser convocada: a) por 
iniciativa do Presidente do Conselho de Administração ou a pedido da maioria de seus 
membros; ou, b) pelo Conselho Fiscal ou pelos Acionistas, nos casos previstos em lei. 
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Parágrafo Único – Todas as convocações deverão indicar a ordem do dia, explicitando 
ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. 
 
Artigo 11 – A Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será instalada e 
presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, que convidará um dos presentes 
para secretariar os assuntos tratados.  
 
Parágrafo Primeiro – Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, a 
Assembleia será instalada por qualquer um dos administradores da Companhia, que a 
presidirá. 
 
Parágrafo Segundo – A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos 
termos do § 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que o 
respectivo instrumento de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia 
com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada 
a Assembleia. Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de 
antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do 
Presidente da Assembleia. 
 
Artigo 12 - A Assembleia Geral tem poder para decidir todos os negócios relativos ao 
objeto da Companhia e tomar as decisões que julgar conveniente à sua defesa e 
desenvolvimento, observadas as competências específicas dos demais órgãos de 
administração da Companhia. 
 
Artigo 13 – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de 
votos, não computados os votos em branco, com exceção do disposto no artigo seguinte e 
das demais previsões legais a respeito.  
 
Artigo 14 - As matérias abaixo somente poderão ser consideradas aprovadas em 
Assembleia Geral quando tiverem o voto favorável de Acionistas que representem, no 
mínimo, metade das ações ordinárias emitidas pela Companhia: (i) criação de ações 
preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar 
proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou 
autorizados pelo Estatuto Social; (ii) alteração nas preferências, vantagens e condições de 
resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova 
classe mais favorecida; (iii) redução do dividendo obrigatório; (iv) fusão da Companhia, ou 
sua incorporação em outra; (v) participação em grupo de sociedades (art. 265 da Lei 
6.404/76); (vi) mudança do objeto da companhia; (vii) cessação do estado de liquidação da 
Companhia; (viii) criação de partes beneficiárias; (ix) cisão da Companhia; e (x) dissolução 
da Companhia.  
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Administração da Companhia 
 
Artigo 15 – A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela 
Diretoria, cujas respectivas competências serão atribuídas pelo presente Estatuto Social, 
bem como pela legislação aplicável, estando os Conselheiros e Diretores dispensados de 
oferecer garantia para o exercício de suas funções. 
 
Parágrafo Primeiro – A representação da Companhia caberá à Diretoria, vez que trata-se 
o Conselho de Administração de um órgão de deliberação colegiada. 
 
Parágrafo Segundo – Os membros do Conselho de Administração, bem como da 
Diretoria, estarão devidamente investidos na posse quando das assinaturas dos “Termos de 
Posse” lavrados nos livros próprios, permanecendo em seus respectivos cargos até a efetiva 
posse de seus sucessores.  
 
Parágrafo Terceiro – A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração global de 
seus administradores, cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição.  
 
Artigo 16 – O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 
02 (dois) anos, sendo possível a reeleição de quaisquer dos eleitos. 
 
 

Conselho de Administração 
 
Artigo 17 – O Conselho de Administração será composto por 03 (três) membros, eleitos 
pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. 
 
Parágrafo Primeiro – O Conselho de Administração será composto por um Presidente, um 
Vice-Presidente e ainda por um conselheiro sem denominação específica. 
 
Parágrafo Segundo – O Presidente do Conselho de Administração será substituído, em 
suas ausências ou impedimentos, pelo Vice-Presidente. 
 
Parágrafo Terceiro – Na hipótese de ausência ou impedimento de quaisquer dos 
Conselheiros, o Conselheiro que estiver substituindo o Conselheiro impedido ou ausente 
votará por si e por seu representado. 
 
Parágrafo Quarto – Nas hipóteses de vacância de qualquer cargo do Conselho de 
Administração, os Conselheiros remanescentes procederão à convocação da Assembleia 
Geral para preenchimento do mesmo. 
 
Artigo 18 – O Conselho de Administração reunir-se-á, sempre que necessário, por 
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iniciativa do Presidente, ou a pedido dos outros 02 (dois) conselheiros. 
 
Artigo 19 – Se o Presidente, dentro de 05 (cinco) dias do recebimento do pedido de 
convocação da reunião, não o fizer, os membros do Conselho que tiverem feito o pedido 
poderão encaminhar o aviso de convocação. 
 
Artigo 20 – As convocações serão realizadas com antecedência de 05 (cinco) dias através 
de “Cartas Convite” que serão entregues aos membros do conselho, devidamente assinadas 
pelo Presidente ou por quaisquer dois membros do Conselho, cartas estas que indicarão o 
local da reunião, bem como a ordem do dia a ser tratada na reunião. 
 
Parágrafo Único – Em reuniões em que estiver presente a totalidade dos membros do 
Conselho de Administração, fica dispensada a formalidade tratada no caput deste artigo. 
 
Artigo 21 – A reunião do Conselho de Administração instalar-se-á com a presença da 
maioria de seus membros em exercício. 
 
Artigo 22 – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de 
votos dos membros presentes na reunião, não computados os votos em branco, cabendo ao 
Presidente em exercício, além de seu voto ordinário, na hipótese de empate, o voto de 
qualidade. 
 
Artigo 23 – Após os trabalhos efetuados na reunião do Conselho de Administração, será 
lavrada uma Ata respectiva no livro próprio, a qual será assinada pelos Conselheiros 
presentes. 
 
Artigo 24 – Compete ao Conselho de Administração, além das matérias elencadas pela 
legislação vigente: 
 
I – fixar e aprovar os planos de negócios e de investimentos da Companhia, propostos 
pela Diretoria; 
 
II – eleger, destituir e substituir os membros da Diretoria, fixando suas atribuições e 
remuneração mensal; 
 
III - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando os livros e papéis da Companhia, seus 
contratos formalizados ou em vias de celebração, bem como solicitar informações sobre 
quaisquer outros atos; 
 
IV - convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, ou nos casos em 
que a convocação é determinada pela lei ou pelo presente Estatuto Social, a Assembleia 
Geral Extraordinária; 



178

10/14 
 

 
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 
 
VI - escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; 
 
VII - aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia, bem como a abertura 
de filiais, escritórios ou representações; 
 
VIII - autorizar a Companhia a adquirir suas próprias ações, para cancelamento ou 
manutenção em tesouraria, bem como as condições para alienação das ações mantidas em 
tesouraria; 
 
IX - autorizar a alienação ou oneração de elemento do ativo permanente da Companhia; 
 
X – autorizar a constituição de ônus reais e a prestação de garantias e obrigações à 
terceiros, exceto quando realizada no curso normal dos negócios; 
 
XI – autorizar a tomada de empréstimos e financiamentos pela Companhia; 
 
XII – autorizar a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários e/ou Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio (a) que não contem com a instituição de regime fiduciário, e/ou 
(b) que contem com garantia flutuante outorgada pela Companhia; e 
 
XIII - deliberar sobre a aplicação de sanções a todas as pessoas sujeitas à Política de 
Divulgação de Atos e Fatos Relevantes da Companhia e que a descumprirem. 
 
 

Diretoria 
 
Artigo 25 – A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) 
membros, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor 
Presidente, um Diretor de Relação com Investidores e, os demais, Diretores sem designação 
específica. 
 
Parágrafo Único – Para o exercício da função de membro da Diretoria, poderão ser 
contratados profissionais para este fim específico, ou ainda membros do Conselho de 
Administração. 
 
Artigo 26 – Na hipótese de vacância do cargo de Presidente da Diretoria, seu substituto 
será eleito pelo Conselho de Administração e, enquanto não houver esta escolha, o Diretor 
de Relações com Investidores cumulará esta função. 
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Parágrafo Primeiro – A mesma situação acima aplicar-se-á na hipótese de vacância 
do cargo de Diretor de Relações com Investidores, cujo cargo será preenchido pelo Diretor 
Presidente, e com este cumulado, até que ocorra nova nomeação pelo Conselho de 
Administração. 
 
Parágrafo Segundo – As situações acima descritas também aplicar-se-ão na hipótese 
de falta, impedimento ou ausência de quaisquer dos dois diretores. 
 
Artigo 27 – Os membros da Diretoria possuem amplos poderes para representar a 
Companhia ativa e passivamente, gerir seus negócios, praticar todos os atos necessários 
para a realização de operações relacionadas com o objeto social descrito neste Estatuto 
Social, conforme normas e diretrizes determinadas pelo Conselho de Administração, 
podendo para este fim, contrair empréstimos e financiamentos, adquirir, alienar e constituir 
ônus reais sobre bens e direitos da Companhia, definir a política de cargos e salários dos 
funcionários e prestadores de serviços da Companhia, sempre em conformidade com o 
Artigo 24 supra. 
 
Parágrafo Único – Compete ainda à Diretoria, autorizar a emissão e colocação junto ao 
mercado financeiro e de capitais de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio ou quaisquer outros valores mobiliários que não dependam de 
aprovação do Conselho de Administração, devendo, para tanto, tomar todas as medidas 
necessárias para a implementação destas operações. 
 
Artigo 28 – A Companhia deverá obrigatoriamente ser representada: (i) pela assinatura 
do Diretor Presidente, agindo isoladamente; (ii) por assinaturas conjuntas de 02 (dois) 
Diretores; (iii) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) Procurador da Companhia; 
ou, (iv) por 02 (dois) Procuradores da Companhia em conjunto, desde que investidos de 
poderes específicos. 
 
Parágrafo Primeiro – As procurações mencionadas no caput deste artigo deverão ser 
outorgadas obrigatoriamente pelo Diretor Presidente, agindo isoladamente, ou por 02 (dois) 
membros da Diretoria em conjunto, devendo ter expressamente especificados os poderes 
outorgados, sob pena de invalidade do mandato, não podendo possuir validade superior a 
01 (um) ano, exceto as de caráter “ad judicia”. 
 
Parágrafo Segundo – A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) 
membro da Diretoria, ou ainda por apenas 01 (um) Procurador com poderes especiais, 
perante repartições públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e 
concessionárias de serviços públicos: 
 
I – em atos que não acarretem em criação de obrigações para a Companhia; 
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II – no exercício do cumprimento de obrigações tributárias, parafiscais e trabalhistas; e, 
 
III – na preservação de seus diretos em processos administrativos. 
 
Parágrafo Terceiro – A representação ativa e passiva da Companhia em Juízo, para 
receber citação ou notificação, prestar depoimento pessoal ou atos análogos, caberá ao 
Diretor Presidente e, na sua ausência, a qualquer um dos Diretores. 
 
Artigo 29 – Compete ao Diretor de Relações com Investidores: 
 
I – representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do 
Brasil e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais; 
 
II – representar a Companhia junto a seus investidores e acionistas; e, 
 
III – manter atualizado o registro de Companhia Aberta. 
 
Parágrafo Único -  Compete ao Diretor sem designação específica auxiliar o Diretor 
Presidente em todas as tarefas que este lhes atribuir, exercer as atividades referentes às 
funções que lhes tenham sido outorgadas pelo Conselho de Administração e praticar todos 
os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, desde que autorizados pelo 
Conselho de Administração. 
 

 
Conselho Fiscal 

 
Artigo 30 – A Companhia possuirá um Conselho Fiscal, com as atribuições legais, o qual 
será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros, sendo um Presidente, um Vice-Presidente 
e demais conselheiros sem denominação específica, eleitos pela Assembleia Geral, admitida 
a reeleição, com atribuições e prazos de mandato previstos em lei. 
 
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios fiscais 
em que for convocado pelos Acionistas, nos termos da lei. 
 
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal 
também será responsável por estabelecer as respectivas remunerações. 
 
 

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro 
 
Artigo 31 – O exercício social da Companhia terminará em 31 de dezembro de cada ano, 
findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do 
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correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela Assembleia Geral Ordinária em 
conjunto com a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como da 
distribuição de dividendos. 
 
Parágrafo Primeiro – A destinação do lucro líquido do exercício se dará da seguinte 
forma: 
 
I – 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição de reserva legal, observado que 
não poderá exceder 20% (vinte por cento) do capital social ou, se acrescido do montante 
das reservas de capital, exceder 30% (trinta por cento) do Capital Social; 
 
II – pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e 
 
III – pagamento de dividendos extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral. 
 
Parágrafo Segundo – O saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terá 
a destinação determinada pela Assembleia Geral. 
 
Artigo 32 – Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório 
pela Companhia, o montante correspondente a 10% (dez por cento) do lucro líquido do 
exercício ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976. 
 
Parágrafo Único – O montante a ser distribuído será reduzido pela importância destinada 
à constituição da reserva legal, mencionada no inciso I, do parágrafo primeiro do artigo 
anterior e da reserva para contingências previstas no artigo 195 da Lei 6.404/7, acrescido 
do montante eventualmente revertido da reserva para contingências formada em exercícios 
anteriores. 
 
Artigo 33 – A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como 
dividendo mínimo obrigatório. 
 
Artigo 34 – A qualquer tempo durante o exercício social, o Conselho de Administração 
poderá declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros 
acumulados existentes nos exercícios sociais precedentes. 
 
 

Liquidação 
 
Artigo 35 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por 
deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá ao Conselho de Administração 
nomear o liquidante, bem como fixar a remuneração do mesmo. 
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Parágrafo Único – No período de liquidação da Companhia, o Conselho de Administração 
continuará em funcionamento. 
 
 

Foro 
 
Artigo 36 – Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único 
competente a conhecer e julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, 
derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos.” 
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GAlA flORESTAL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF 14.876.090/0001-93
NIRE 35.300.418.514

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALtZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2.013

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro de 2.013, às 12:00 horas, na,
sede social da GAlA FLORESTAL SECURITIZADORA S.A. ("Companhia"),' situada na
Cidade de ::;ão Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 288, Cj. 16, parte, 1o And~,
Vila Olímpia, CEP 04.552-000.

PRESENÇA: A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Dispensada tendo -em vista a presença da totalidade dos Diretores da
Companhia.

MESA: João Paulo dos Santos PacífiCO, Presidente da Mesa; Fernanda Mazzonetto,
Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O senhor Presidente declarou instalada a Reunião da
Diretoria e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, foi
aprovado pelos Diretores da Companhia autorizar a emissão de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio - CRA e Certificados de Recebíveis. Imobiliários - CRI até o limite de
R$ 10.000.000."000,00 (dez bilhões de reais), consideradas emissões de CRA e CRI em
conjunto, por prazo indeterminado. Os CRA e CRI serão emitidos em uma ou mais emissões. .
e séries, nos termos da lei competente, e poderão ter sua colocaçãQ realizada total ou
parcialmente.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram os
trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a
presente ata foi lida e, achada conforme, sendo assinada por todos os Diretores 'presente~.
a,a. João Paulo dos Santos pâcífico - Presidente da Mesa; Fernanda Mazzonetto - Secretária.
da Mesa. Diretores Presentes: João Paulo dos Santos Pacífico - Presidente; e Fernanda
Mazzonetto - Diretora de Relações com Invest.i9ores.

JOÃO PAULO DOS SANTOS
PACÍFICO

Presidente da Mesa e
Presidente da Companhia

/',-r-' .,..
.._,uj£(u«.~7H4utffa/

fi~RNAND.'Y'JZZONETTO
. , Secreta na da Mesa e

Diretora de Relações com Investidores
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ANEXO 9.3.

•  DECLARAÇÕES DA EMISSORA
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ANEXO 9.4.

•  DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
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•  DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
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•  TERMO DE SECURITIZAÇÃO
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ANEXO 9.7.

•  ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURE
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•  PRIMEIRO ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURE
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ANEXO 9.9.

•  ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DEVEDORA QUE APROVOU 
A EMISSÃO DA DEBÊNTURE
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•  ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
DEVEDORA QUE APROVOU O PRIMEIRO ADITAMENTO 
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ANEXO 9.11.

•  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA
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Coteminas S.A.
Demonstrações Financeiras Individuais e 
Consolidadas Referentes ao Exercício  
Findo em 31 de Dezembro de 2011 e  
Relatório dos Auditores Independentes 
Sobre as Demonstrações Financeiras 
 
 
 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
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COTEMINAS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E  2010

(Em milhares de Reais)

A  T  I  V  O  S

 Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2011 2010 2011 2010

      
CIRCULANTE:      
 Caixa e equivalentes de caixa  3 111.597  119.139  119.626  121.566  
 Duplicatas a receber 4 383.373  436.546  337.306  427.017  
 Estoques 5 485.580  324.600  518.780  348.991  
 Adiantamentos a fornecedores 6 62.520  53.440  62.520  53.440  
 Impostos a recuperar 14.d 10.224  10.395  20.883  14.360  
 Instrumentos derivativos 17.d.5.1 11.225  -      11.225  -      
 Outros créditos a receber  10.344  14.059  9.977  13.337  
   --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do ativo circulante  1.074.863  958.179  1.080.317  978.711  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
NÃO CIRCULANTE:      
Realizável a longo prazo      
 Duplicatas a receber 4 1.505  4.938  1.505  4.938  
 Adiantamentos a fornecedores 6 3.642  9.003  3.642  9.003  
      Partes relacionadas 13 143.492  -      143.492  -      
 Impostos a recuperar 14.d 33.703  42.421  34.083  42.583  
 Imposto de renda e contribuição  
          social diferidos 14.c 52.646  52.646  52.954  52.942  
 Imobilizado disponível para venda 8.c 7.650  3.046  7.650  3.046  
 Depósitos judiciais 15 10.460  15.670  10.460  15.670  
 Outros  341  336  341  336  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  253.439  128.060  254.127  128.518  
Permanente      
 Investimento em controlada 7 33.617  31.785  -        -        
 Imobilizado 8.a 877.605  957.057  909.415  972.128  
 Intangível  14.592  14.592  14.592  14.592  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do ativo não circulante  1.179.253  1.131.494  1.178.134  1.115.238  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total dos ativos  2.254.116  2.089.673  2.258.451 2.093.949  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2011 2010 2011 2010 

PASSIVOS      
  CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 10 299.484  238.626  300.604  239.170  
 Debêntures com parte relacionada 12 25.388  12.022  25.388  12.022  
 Fornecedores 9 102.082  107.359  97.960  106.022  
 Obrigações sociais e trabalhistas  30.313  37.303  31.940  37.994  
 Impostos e taxas  2.739  3.476  3.576  3.845  
 Instrumentos derivativos 17.d.3.3 -       6.588  -       6.588  
 Outras contas a pagar  30.805  29.742  30.805  29.742  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do passivo circulante  490.811  435.116  490.273  435.383  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  NÃO CIRCULANTE:      
  Exigível a longo prazo      
 Empréstimos e financiamentos 10 460.146  163.517  462.418  165.439  
 Debêntures com parte relacionada 12 5.266  14.033  5.266  14.033  
 Partes relacionadas 13 8.207  26.447  8.207  26.447  
 Concessões governamentais 16 68.847  63.992  68.847  63.992  
 Provisões diversas 15 10.460  15.670  11.361  16.378  
 Outras obrigações  181  10.274  1.881  11.653  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do passivo não circulante  553.107  293.933  557.980  297.942  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 11     
 Capital realizado  1.536.318  1.536.318  1.536.318  1.536.318  
 Reserva de capital  68.368  68.368  68.368  68.368  
 Ajuste acumulado de conversão  (16.643) (18.167) (16.643) (18.167) 
 Prejuízo acumulado  (377.845) (225.895) (377.845) (225.895) 
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do patrimônio líquido  1.210.198  1.360.624  1.210.198  1.360.624  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
              Total dos passivos e do 
                   patrimônio líquido 2.254.116  2.089.673  2.258.451  2.093.949  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2011 2010 2011 2010

      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19 829.599  945.973  850.290  956.998  
      
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 18 (659.882) (770.667) (658.152) (762.094) 
  -----------  -----------  -----------  -----------  
LUCRO BRUTO  169.717  175.306  192.138  194.904  
      
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:      
 De vendas 18 (87.061) (93.303) (91.721) (99.119) 
 Gerais e administrativas 18 (49.281) (49.092) (52.602) (51.638) 
 Honorários da administração 18 (6.923) (5.238) (6.923) (5.238) 
 Equivalência patrimonial 7 307  4.468  -        -        
 Outras, líquidas 20 2.263  1.121  (5.734) (142) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
RESULTADO OPERACIONAL   29.022  33.262  35.158  38.767  
      
 Despesas financeiras – juros e encargos  (63.243) (41.451) (63.640) (41.543) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros  (30.383) (32.587) (33.945) (35.979) 
 Receitas financeiras  23.414  13.660   23.414  13.660  
 Variações cambiais, líquidas  1.083  (10.078) (443) (9.676) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  (40.107) (37.194) (39.456) (34.771) 
      
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     
 Corrente 14.b -      -      (651) (2.423) 
 Diferido 14.b -      6.097  -      6.097  

-----------  -----------  -----------  -----------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
   DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (40.107) (31.097) (40.107) (31.097) 
      
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   
   PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 22 (111.843) 1.343  (111.843) 1.343  

-----------  -----------  -----------  -----------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     (151.950) (29.754) (151.950) (29.754) 
  ======  ======  ======  ======  

    
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E DILUÍDO POR LOTE 
   DE MIL AÇÕES - R$     
  Operações continuadas e descontinuadas -       
 Ações ordinárias 21 (94,69) (18,56)  (94,69) (18,56)  
 Ações preferenciais 21 (94,69) (18,56)  (94,69) (18,56)  
  ======  ======  ======  ======  
  Operações continuadas -       
 Ações ordinárias 21 (24,99) (19,38)  (24,99) (19,38)  
 Ações preferenciais 21 (24,99) (19,38)  (24,99) (19,38)  
  ======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

     
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (151.950) (29.754) (151.950) (29.754) 
     
Outros resultados abrangentes:     
 Variação cambial de investimentos no exterior 1.524  (3.037) 1.524  (3.037) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (150.426) (32.791) (150.426) (32.791) 
 =======  =======  =======  =======  
     

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Nota 
explicativa 

Capital 
realizado 

Reserva 
de capital 

Ajuste 
acumulado 

de 
conversão  

Prejuízo 
acumulado Total 

       
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  1.536.318  68.368  (15.130) (196.141) 1.393.415  
       
Resultado abrangente:       
  Prejuízo líquido do exercício  -      -      -       (29.754) (29.754) 
  Variação cambial sobre investimentos no exterior 2.1 -      -      (3.037) -        (3.037) 
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -      -      (3.037) (29.754) (32.791) 
       
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  1.536.318  68.368  (18.167) (225.895) 1.360.624  
       
Resultado abrangente:       
  Prejuízo líquido do exercício  -      -      -       (151.950) (151.950) 
  Variação cambial sobre investimentos no exterior 2.1 -      -      1.524  -      1.524  
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -      -      1.524  (151.950) (150.426) 
       
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  1.536.318  68.368  (16.643) (377.845) 1.210.198  
  ========  ======  ======  =======  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
   Prejuízo líquido do exercício (151.950) (29.754) (151.950) (29.754) 
   Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa  
     gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: 

    

     Depreciação e amortização 81.837  83.084  83.515  85.313  
     Concessões governamentais 10.825  13.449  10.825  13.449  
     Equivalência patrimonial (307) (4.468) -        -        
     (Ganho) perda no valor recuperável do imobilizado 22.212  (1.740) 22.212  (1.740) 
     Resultado na alienação do ativo permanente 548  7.164  548  7.164  
     Imposto de renda e contribuição social -        (6.097) 651  (3.674) 
     Variações cambiais 16.080  5.810  16.110  5.810  
     Juros e encargos 47.497  21.184  47.910  21.244  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
 26.742  88.632  29.821  97.812  

    
Variações nas contas de ativos e passivos     
    Duplicatas a receber 53.173  (61.398) 89.927  (74.697) 
    Estoques (160.980) 10.145  (168.897) (354) 
    Adiantamentos a fornecedores (3.720) (10.755) (3.720) (10.755) 
    Impostos e contribuições a recuperar 8.889  29.136  2.194  31.894  
    Fornecedores (5.277) (37.541) (8.610) (17.188) 
    Outros (15.387) 9.330  (15.406) 7.946  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido aplicado (gerado pelas) nas atividades 
   operacionais (96.560) 27.549  (74.691) 34.658  

    
     Juros pagos (23.879) (17.403) (24.281) (17.403) 
     Imposto de renda e contribuição social pagos -        -        (651) (2.423) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
   operacionais após juros e impostos (120.439) 10.146  (99.623) 14.832  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Fluxos de caixa das atividades de investimento     
    Aquisição de ativo imobilizado (33.045) (41.630) (49.166) (48.014) 
    Recebimento pela venda de ativo imobilizado 3.765  3.360  3.765  2.651  
    Instrumentos derivativos (7.198) (1.089) (7.198) (1.089) 
    Empréstimos entre partes relacionadas (143.483) (9) (161.928) -        
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (179.961) (39.368) (214.527) (46.452) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
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COTEMINAS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento     
   Empréstimos entre partes relacionadas (18.444) (55.482) -        (55.492) 
   Ingresso de novos empréstimos 602.256  265.502  603.723  268.017  
   Liquidação de empréstimos  (290.954) (89.921) (291.636) (90.030) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 292.858  120.099  312.087  122.495  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Efeito da variação cambial sobre o caixa de controlada no 
   exterior -        -        123  (235) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (7.542) 90.877  (1.940) 90.640  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa e equivalentes de caixa:     
   No início do exercício 119.139  28.262  121.566  30.926  
   No fim do exercício 111.597  119.139  119.626  121.566  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (7.542) 90.877  (1.940) 90.640  
 =======  =======  =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTEMINAS S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

    
RECEITAS     
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.015.878  1.306.620  1.039.275  1.319.794  
 Provisão para perdas com créditos de clientes (291) (497) (291) (497) 
 Resultado na alienação do ativo permanente (548) (7.164) (548) (7.164) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
 1.015.039  1.298.959  1.038.436  1.312.133  
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     
 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos (428.483) (486.114) (436.664) (490.521) 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (202.090) (324.722) (204.516) (320.682) 
 Ganho (perda) no valor recuperável do imobilizado (22.212) 1.740  (22.212) 1.740  

-----------  -----------  -----------  -----------  
(652.785) (809.096) (663.392) (809.463) 
-----------  -----------  -----------  -----------  

VALOR ADICIONADO BRUTO 362.254  489.863  375.044  502.670  
RETENÇÕES     
 Depreciação (81.837) (83.084) (83.515) (85.313) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA 280.417  406.779  291.529  417.357  

    
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA     
 Equivalência patrimonial 307  4.468  -      -      
 Receitas financeiras 23.414  13.660  23.414  13.660  
 Variação cambial ativa 14.669  (6.624) 15.413  (5.078) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
38.390  11.504  38.827  8.582  

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 318.807  418.283  330.356  425.939  

======  ======  ======  ======  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
 Remuneração do trabalho 238.268  247.735  233.784  240.801  
 Impostos, taxas e contribuições 127.724  124.356  138.504  135.353  
 Remuneração de capitais de terceiros 104.765  75.946  110.018  79.539  
 Remuneração de capitais próprios (151.950) (29.754) (151.950) (29.754) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 318.807  418.283  330.356  425.939  

======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



398

1

COTEMINAS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Valores expressos em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Coteminas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em 
Montes Claros, Minas Gerais. A Companhia e sua controlada têm por objeto social a produção 
e a comercialização de fios e tecidos em geral, importação e exportação, podendo participar do 
capital de outras empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de capitais. 

A Companhia é uma indústria líder do setor têxtil no Brasil e um dos maiores fabricantes 
integrados no país de tecidos para acessórios domésticos e vestuário.  A Companhia produz e 
comercializa fios, tecidos acabados e não acabados, confeccionados para cama, mesa e 
banho.  Seus produtos confeccionados são comercializados através das mais tradicionais 
marcas do mercado como Artex, Santista, Paládio, Calfat e Garcia, entre outras, além de suprir 
grandes redes com marcas próprias e/ou exclusivas. 

A Companhia e suas filiais, exceto as filiais de Blumenau-SC e Acreúna-GO e também sua 
controlada em Buenos Aires - Argentina, estão instaladas na área da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 20 de março de 2012. 

Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação societária, a 
Companhia apresenta suas demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas, 
simultaneamente, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) 
emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (“IASB”), bem como as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e estão identificadas como “Consolidado”.  

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela CVM e estão 
identificadas como “Controladora”. Essas práticas diferem das IFRS, aplicável às 
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos 
em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins das IFRS os 
investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo. 

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentadas 
para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da 
informação e comparabilidade. 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo IASB 
e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2011. 
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2.1 – Conversão de saldos em moeda estrangeira  

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras da controlada incluída na consolidação da Companhia e aquelas 
utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial são preparadas usando-se a moeda funcional da entidade. A moeda funcional de 
uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a 
moeda funcional de sua controlada a Administração considerou qual a moeda que influencia 
significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na qual a maior 
parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.  

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia.  

b) Conversão dos saldos  

Os resultados e a posição financeira da controlada incluída no consolidado que têm a moeda 
funcional diferente da moeda de apresentação são convertidos pela moeda de apresentação, 
conforme abaixo: 

i)  os saldos ativos e passivos são convertidos à taxa de câmbio vigente na data de 
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas;  

ii)  as contas de resultado são convertidas pela taxa mensal do câmbio; e  

iii)  todas as diferenças resultantes de conversão de taxas de câmbio são reconhecidas no 
patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste acumulado de conversão” e são apresentadas como 
outros resultados abrangentes na demonstração do resultado abrangente. 

2.2 – Práticas contábeis 

Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como 
segue: 

(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são 
reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras 
no resultado. Os ganhos e perdas extraordinários e as transações e provisões que 
envolvem ativos permanentes são registradas em lucros e perdas como “Outras, 
líquidas”. 

(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não derivativos 
incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis de curto e 
longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores, outras contas a pagar além de 
outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os instrumentos financeiros não derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os 
instrumentos financeiros não derivativos são mensurados a cada data de balanço, de 
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acordo com a sua classificação, que é definida no reconhecimento inicial com base nos 
propósitos para os quais foram adquiridos ou emitidos.  

Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria de 
“Empréstimos e recebíveis” e juntamente com os passivos financeiros, após seu 
reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no custo 
amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização 
monetária, variação cambial, líquidos de perdas do valor recuperável, quando aplicável, 
são reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas financeiras, quando 
incorridos. 

A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas seguintes 
categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o vencimento; e (iii) disponíveis 
para venda. Também não possui passivos financeiros não derivativos classificados na 
categoria “Valor justo por meio do resultado”. 

(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, a variação de seu valor 
justo é registrada no resultado, exceto quando há designação do derivativo para hedge 
de fluxo de caixa, que deverá seguir o método de contabilização descrita para hedge de 
fluxo de caixa. 

O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa quando 
objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que sejam atribuíveis 
tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido quanto a uma 
operação altamente provável de se realizar ou ao risco de taxa de câmbio de um 
compromisso firme não reconhecido.  

No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia designa e 
documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o objetivo da política de 
risco e a estratégia da transação de hedge. A documentação inclui a identificação do 
instrumento de cobertura, o item ou transação a ser protegida, a natureza do risco a ser 
protegido e como a entidade vai avaliar a efetividade do instrumento de hedge na 
compensação da exposição a variações no valor justo do item coberto ou dos fluxos de 
caixa atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais instrumentos de hedge sejam 
efetivos para compensar as alterações no valor justo ou fluxos de caixa e são avaliados 
em uma base contínua para determinar se eles realmente têm sido efetivos durante todo 
o período para os quais foram designados. 

A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento de hedge é 
reconhecida diretamente no patrimônio líquido, enquanto qualquer parcela inefetiva é 
imediatamente reconhecida como receita ou despesa financeira no resultado do 
exercício.  

Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial 
são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do hedge afetar o 
resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge. 

Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes 
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o resultado. Se o 
instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido, finalizado ou exercido sem 
substituição ou rolagem, ou se a sua designação como um hedge é revogada, os 
montantes anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados ao resultado.  
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(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista, 
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 
dias (ou sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um 
risco insignificante de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados 
como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado e seus 
rendimentos são registrados no resultado do exercício. 

(e) Títulos e valores mobiliários--Representados por aplicações financeiras de liquidez 
imediata e com vencimento superior a 90 dias e estão sujeitas a um risco insignificante de 
mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são classificados como ativos 
financeiros não derivativos, mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são 
registrados no resultado do exercício. 

(f) Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa--As contas a 
receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, a qual é constituída com base em análise dos riscos de 
realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As contas a receber de 
longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas taxas de juros de 
mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto prazo quando os efeitos 
são relevantes. As contas a receber de clientes são classificadas como ativos 
financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado. 

(g) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são 
inferiores aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da 
provisão para perdas com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de 
realização líquida são os preços estimados de venda no curso normal dos 
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão de fabricação e despesas 
de vendas diretamente relacionadas. 

(h) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pela investida 
na mesma data-base da controladora. O valor do patrimônio líquido da controlada 
sediada no exterior é convertido para Reais com base na taxa corrente de sua 
moeda funcional e a variação cambial apurada é registrada na conta de “Ajuste 
acumulado de conversão” no patrimônio líquido e também demonstrado como 
resultado abrangente. 

(i) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos como 
despesas quando incorridos. 

(j) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção.  As depreciações 
são computadas pelo método linear com base nas taxas que levam em 
consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que aumentam o 
valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados ao seu custo; 
gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para resultado quando 
incorridos. A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue: 
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Vida útil 

Edifícios 40 anos 
Instalações 15 anos 
Equipamentos 15 anos 
UHE – Porto Estrela  45 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Veículos 5 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da 
Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

(k) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com vida útil 
determinada são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. 
Os ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu 
valor recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação. 

(l) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os intangíveis 
e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente, ou sempre que as 
circunstâncias indicarem que seu valor contábil não seja recuperável. As perdas 
decorrentes desta avaliação, quando existentes, são reconhecidas no resultado do 
exercício. 

(m) Imobilizado disponível para venda--São classificados como disponíveis para a 
venda os ativos imobilizados que não são mais necessários para uso ou expansão 
da Companhia e que foram colocados à venda. São mensurados pelo seu valor 
justo menos despesas de vendas, quando este for menor do que os valores 
residuais contábeis. 

(n) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% 
sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do 
imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado líquido das 
antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para a controlada sediada no 
exterior, a alíquota de imposto é de 35%. 

(o) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças 
temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as 
regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. 
Somente é reconhecido um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos 
quando há expectativa de lucro tributável futuro.  

(p) Provisões diversas--É constituída em montante julgado suficiente pela Administração 
para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão 
apresentados no ativo não circulante. 

(q) Lucro básico e diluído por ação--O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o 
lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da companhia pela média 
ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro diluído por ação é calculado 
mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações em circulação para presumir 
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a conversão de ações potenciais a serem emitidas. A Companhia não possui potencial de 
emissão de novas ações e, portanto, de diluição do lucro por ações. 

(r) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações 
monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de 
acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices 
contratualmente estipulados.  Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias 
são reconhecidos no resultado do exercício, exceto pelos ganhos e perdas cambiais 
sobre os investimentos em subsidiária no exterior, os quais são reconhecidos no 
patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. 

(s) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita de vendas de produtos é reconhecida quando todas as seguintes 
condições forem satisfeitas: (i) A Companhia transferiu ao comprador os riscos e 
benefícios significativos relacionados à propriedade dos produtos; (ii) A Companhia não 
mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau 
normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais produtos; (iii) o 
valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; (iv) é provável que os benefícios 
econômicos associados à transação fluirão para a Companhia; e (v) os custos incorridos 
ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com 
confiabilidade.  

(t) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)--Essa demonstração tem por finalidade 
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado 
período.  É apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária 
brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como informação 
suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração 
prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. A DVA foi preparada com base 
em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das 
demonstrações financeiras. 

2.3 – Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a 
Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das 
demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, 
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras 
incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil do ativo 
imobilizado, estimativa do valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões necessárias 
para passivos tributários, cíveis e trabalhistas, determinação de provisões para imposto de 
renda, determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) e outras 
similares. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem 
divergir das estimativas. 
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2.4 – Critérios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da 
controladora e de sua controlada Coteminas Argentina S.A., da qual possui 100% do capital 
total. 

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde à soma dos 
saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas respectivas naturezas, 
complementadas com a eliminação do investimento na empresa controlada, dos lucros ou 
prejuízos não realizados e dos saldos das contas entre as empresas incluídas na consolidação. 
O efeito da variação cambial sobre os investimentos no exterior está destacado na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de 
conversão”. As práticas contábeis da controlada sediada no exterior foram ajustadas para as 
mesmas práticas contábeis da controladora. 

As demonstrações financeiras da empresa controlada sediada no exterior foram convertidas 
para Reais, com base na taxa corrente do Peso Argentino vigente em 31 de dezembro de 
2011, R$0,4358 (R$0,4193 em 31 de dezembro de 2010) e pela média mensal para as contas 
de resultado. 

2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).  

As interpretações e alterações das normas existentes a seguir foram editadas e estavam em 
vigor em 31 de dezembro de 2011. Entretanto, não tiveram impactos relevantes sobre as 
demonstrações contábeis da Companhia: 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   
Melhorias nas IFRSs - 
2010

Alteração de diversos pronunciamentos contábeis Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2011

Alterações à IFRS 1 Isenção limitada de divulgações comparativas da 
IFRS 7 para adotantes iniciais 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2010

Alterações à IAS 24 Divulgações de partes relacionadas Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2011

Alterações à IFRIC 14 Pagamentos antecipados de exigência mínima de 
financiamento 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2011

Alterações à IAS 32 Classificação dos direitos de emissão Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de fevereiro 
de 2010 

IFRIC 19 Extinção de passivos financeiros através de 
instrumentos patrimoniais 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2010

Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados 
e/ou revisados e têm a sua adoção opcional em 2011 ou obrigatória para os períodos iniciados 
após 1º de janeiro de 2012. Todavia, não houve adoção antecipada dessas normas e 
alterações de normas por parte da Companhia. Considerando as atuais operações da 
Companhia e de sua controlada, a Administração não espera que essas novas normas, 
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interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras a 
partir de sua adoção. 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   
IFRS 9 (conforme alterada 

em 2010) 
Instrumentos financeiros Aplicável a períodos anuais com 

início em ou após 1º de janeiro de 
2013

Alterações à IFRS 1 Eliminação de datas fixas para adotantes pela 
primeira vez das IFRSs 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2011

Alterações à IFRS 7 Divulgações - transferências de ativos financeiros Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2011

Alterações à IAS 12 Impostos diferidos - recuperação dos ativos 
subjacentes quando o ativo é mensurado pelo 
modelo de valor justo de acordo com a IAS 40 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2012

IAS 28 (Revisado 2011) 
“Investimentos em Coligadas 
 e Entidades com Controle 
 Compartilhado” 

Revisão do IAS 28 para incluir as alterações 
introduzidas pelos IFRSs 10, 11 e 12 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013

IAS 27 (Revisado 2011), 
“Demonstrações Financeiras 
 Separadas” 

Requerimentos do IAS 27 relacionados às 
demonstrações financeiras consolidadas são 
substituídos pelo IFRS 10. Requerimentos para 
demonstrações financeiras separadas são 
mantidos. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013

IFRS 10 “Demonstrações 
Financeiras Consolidadas” 

Substituiu o IAS 27 em relação aos 
requerimentos aplicáveis às demonstrações 
financeiras consolidadas e a SIC 12. O IFRS 10 
determinou um único modelo de consolidação 
baseado em controle, independentemente da 
natureza do investimento. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro 
de 2013 

IFRS 11 “Acordos de 
participação” 

Eliminou o modelo de consolidação proporcional 
para as entidades com controle compartilhado, 
mantendo apenas o modelo pelo método da 
equivalência patrimonial. Eliminou também o 
conceito de “ativos com controle compartilhado”, 
mantendo apenas “operações com controle 
compartilhado” e “entidades com controle 
compartilhado”. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013

IFRS 12 “Divulgações de 
Participações em Outras 
Entidades” 

Expande os requerimentos de divulgação das 
entidades que são ou não consolidadas nas 
quais as entidades possuem influência. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013

IFRS 13 “Mensurações ao 
Valor Justo” 

Substitui e consolida todas as orientações e 
requerimentos relacionados à mensuração ao 
valor justo contidos nos demais pronunciamentos 
das IFRSs em um único pronunciamento. A IFRS 
13 define valor justo, orienta como determinar o 
valor justo e os requerimentos de divulgação 
relacionados à mensuração do valor justo. 
Entretanto, ela não introduz nenhum novo 
requerimento ou alteração com relação aos itens 
que devem ser mensurados ao valor justo, os 
quais permanecem nos pronunciamentos 
originais. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013
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Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   
Alterações ao IAS 19 

“Benefícios aos 
 Empregados” 

Eliminação do enfoque do corredor (“corridor 
approach”), sendo os ganhos ou perdas atuariais 
reconhecidos como outros resultados 
abrangentes para os planos de pensão e ao 
resultado para os demais benefícios de longo 
prazo, quando incorridos, entre outras 
alterações. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013

Alterações ao IAS 1 
“Apresentação das 
 Demonstrações Financeiras” 

Introduz o requerimento de que os itens 
registrados em outros resultados abrangentes 
sejam segregados e totalizados entre itens que 
são e os que não são posteriormente 
reclassificados para lucros e perdas. 

Aplicável aos exercícios com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2013

      

O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações correspondentes às 
IFRS novas e revisadas e às IFRICs. Em decorrência do compromisso do CPC e da CVM de 
manter atualizado o conjunto de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo IASB, 
é esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados 
pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
CDB – pós  fixado 51.385  -     51.385  -     
Fundo de renda fixa – DI -             319         -              319 
Operações compromissadas 36.196  113.831  36.196  113.831  
Cambiais no exterior (US$) 12.494  3.624  12.494  3.624  
Depósitos no exterior -     -     8.029  2.427  
Depósitos em contas correntes 11.522  1.365  11.522  1.365  
 ------------  ------------  -----------   ------------  
 111.597  119.139  119.626  121.566  
 =======  =======  =======  =======  
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4. DUPLICATAS A RECEBER 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Clientes no mercado interno  330.999  362.515  330.999  362.515  
Clientes no mercado externo 1.631  6.497  5.056  9.343  
Empresas associadas     
 Mercado interno 11.609  12.234  11.609  12.234  
 Mercado externo 54.238  73.546  4.746  61.171  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 398.477  454.792  352.410  445.263  
Provisão para devedores duvidosos (13.599) (13.308) (13.599) (13.308) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 384.878  441.484  338.811  431.955  
Parcelas de curto prazo (383.373) (436.546) (337.306) (427.017) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Parcelas de longo prazo 1.505  4.938  1.505  4.938  
 ======  ======  ======  ======  

As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio 
de recebimento é de aproximadamente 115 dias (115 em 31 de dezembro 2010). O saldo da 
provisão para devedores duvidosos é considerado pela Administração suficiente para cobrir as 
perdas esperadas com estes títulos. 

Foi efetuado ajuste a valor presente, no valor de R$489 (R$1.425 em 31 de dezembro de 2010) 
para as contas a receber decorrente de acordo de parcelamento de duplicatas vencidas. O 
ajuste a valor presente equivale aos juros embutidos nas parcelas acordadas com o cliente, 
mantendo-se os valores originais das duplicatas. 

A composição das contas a receber consolidada por idade de vencimento é como segue: 

2011 2010

A vencer 303.311  397.413  
Vencidas até 30 dias 8.850  12.543  
Vencidas de 31 a 60 dias 2.106  5.882  
Vencidas de 61 a 90 dias 3.212  1.567  
Vencidas de 91 a 180 dias 3.057  3.119  
Vencidas de 181 a 360 dias 5.668  3.912  
Vencidas acima de 360 dias 26.206  20.827  

-------------  -------------  
352.410  445.263  

=======  =======  

A movimentação da provisão para devedores duvidosos consolidada é como segue: 

2011 2010 

Saldo no início do exercício 13.308  12.811  
   Adições 419  711  
   Baixas (128) (214) 

-------------  -------------  

Saldo no final do exercício 13.599  13.308  
=======  =======  
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5. ESTOQUES 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

     
Matéria-prima, secundários e outros 134.934  61.072  143.288  73.105  
Produtos em elaboração 179.121  100.741  185.586  101.748  
Produtos acabados 121.487  114.602  137.082  123.742  
Peças de reposição 50.038  48.185  52.824  50.396  
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 485.580  324.600  518.780  348.991  
 ======  ======  ======  ======  

6. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

Controladora e Consolidado 
2011 2010 

   
Fornecedores de matéria-prima 60.880  52.300  
Fornecedores de energia elétrica 5.282  10.143  
 ----------  ----------  
 66.162  62.443  
 Total no ativo circulante (62.520) (53.440) 
 ----------  ----------  
 Total no ativo não circulante 3.642  9.003  
 ======  ======  

A Companhia possui contrato de compra e venda de energia elétrica com a CESP – 
Companhia Energética de São Paulo, firmado em 26 de agosto de 2004 para fornecimento de 
energia até dezembro de 2012. Em 10 de janeiro de 2005 foi efetuado adiantamento de 
R$58.314.  

Mensalmente a CESP efetua os faturamentos pelo valor vigente e amortiza o adiantamento 
pelo custo histórico e o valor excedente é contabilizado como redução de custo. Em 31 de 
dezembro de 2011, o saldo apresentado no ativo circulante é de R$4.874 (R$4.861 em 31 de 
dezembro de 2010) e no ativo não circulante é de R$408 (R$5.282 em 31 de dezembro de 
2010). 

7. INVESTIMENTO EM CONTROLADA 

 Patrimônio Participação Resultado do Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % período 2011 2010 2011 2010

        
Coteminas Argentina S.A. 33.617  100,00 307  33.617  31.785  307  4.468  
    ======  ======  ======  ======  
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8. IMOBILIZADO E IMOBILIZADO DISPONÍVEL PARA VENDA 

a. Imobilizado - controladora 

2011 2010

Taxa (*) 
% Custo

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias - 14.938  -      14.938  14.938  
Edifícios 2,3 384.602  (113.008) 271.594  275.110  
Instalações 6,2 213.729  (110.570) 103.159  103.697  
Equipamentos 7,3 994.092  (595.984) 398.108  465.100  
UHE - Porto Estrela (**) 2,2 37.416  (8.279) 29.137  29.929  
Móveis e utensílios 9,9 17.119  (12.447) 4.672  4.902  
Veículos 20,0 10.325  (7.838) 2.487  2.838  
Computadores e periféricos 20,0 9.200  (7.419) 1.781  1.530  
Obras em andamento - 33.249  -      33.249  54.281  
Adiantamentos a fornecedores - 6.090  -      6.090  3.690  
Outros - 12.396  (6) 12.390  1.042  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  1.733.156  (855.551) 877.605  957.057  
  ========  ========  ========  ========  

b. Imobilizado - consolidado 

2011 2010

Taxa (*)  
% Custo 

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias - 23.460  (11) 23.449  15.045  
Edifícios 2,3 392.789  (113.370) 279.419  278.623  
Instalações 6,2 220.070  (111.669) 108.401  105.713  
Equipamentos 7,3 1.021.925  (614.732) 407.193  468.061  
UHE - Porto Estrela (**) 2,2 37.416  (8.279) 29.137  29.929  
Móveis e utensílios 9,9 17.188  (12.472) 4.716  4.904  
Veículos 20,0 10.371  (7.880) 2.491  2.844  
Computadores e periféricos 20,0 9.628  (7.701) 1.927  1.587  
Obras em andamento - 34.203  -      34.203  58.654  
Adiantamentos a fornecedores - 6.090  -      6.090  5.726  
Outros - 12.395  (6) 12.389  1.042  
  --------------  -------------  -------------  -------------  
  1.785.535  (876.120) 909.415  972.128  
  =========  ========  ========  ======== 
      

    (*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados. 
   (**) Vide nota explicativa nº 16 às demonstrações financeiras. 

Tendo em vista sua rentabilidade e geração de caixa a Companhia não encontrou indícios de 
deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos como imobilizado. 
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A movimentação dos saldos do ativo imobilizado consolidado é conforme segue: 

Custo: 

2010 Adições Baixas

Transferências 
disponível 
para venda Transferências 

Variação
cambial 2011

Terrenos e benfeitorias 15.056  8.400  -      -      -      4  23.460  
Edifícios 382.977  5.199  -      (39) 4.501  151  392.789  
Instalações 207.660  3.883  (777) (2.002) 11.195  111  220.070  
Equipamentos 1.116.011  14.021  (6.337) (115.070) 12.514  786  1.021.925  
UHE – Porto Estrela 37.379  37  -      -      -      -      37.416  
Móveis e utensílios 16.376  296  (245) (2) 762  1  17.188  
Veículos 10.343  493  (789) -      322  2  10.371  
Computadores e periféricos 9.983  899  (1.369) -      100  15  9.628  
Obras em andamento 58.654  15.555  (1.023) (231) (40.673) 1.921  34.203  
Adiantamentos a fornecedores 5.726  154  -      -      -      210  6.090  
Outros 1.042   229  (155) -      11.279  -                12.395  
 --------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------  
 1.861.207  49.166  (10.695) (117.344) -      3.201  1.785.535  
 =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

Depreciação acumulada: 

2010 Adições Baixas

Transferências 
disponível 
para venda Transferências 

Variação
cambial 2011

Terrenos e benfeitorias (11)  -      -      -       -       -      (11) 
Edifícios (104.354)  (9.003) -      6  (3) (16) (113.370) 
Instalações (101.947)  (11.679) 741  1.106  162  (52) (111.669) 
Equipamentos (647.950)  (59.197) 4.003  89.259  (22) (825) (614.732) 
UHE – Porto Estrela (7.450)  (829) -      -      -      -      (8.279) 
Móveis e utensílios (11.472)  (1.126) 198  2  (73) (1) (12.472) 
Veículos (7.499)  (1.038) 713  -      (54) (2) (7.880) 
Computadores e periféricos (8.396)  (643) 1.354  -      (4) (12) (7.701) 
Outros -      -      -      -      (6) -      (6) 
 --------------  --------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------  
 (889.079)  (83.515) 7.009  90.373  -      (908) (876.120) 
 =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

c. Imobilizado disponível para venda 

No curso normal de suas operações, a Companhia vem atualizando seu parque industrial, e 
com isso, disponibilizou para venda máquinas e equipamentos já substituídos em parte. 
Adicionalmente os equipamentos disponibilizados decorrentes da readequação das 
capacidades produtivas, também foram incluídos nesta rubrica. Esses ativos foram avaliados 
pelo menor valor entre seu valor contábil e seu valor de mercado, resultando no 
reconhecimento de perdas prováveis em sua realização (redução ao valor recuperável) como 
segue:  
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Controladora e consolidado 
2011 2010 

   
Valor residual de máquinas e equipamentos 35.810 21.837  
Provisão para perda (28.160) (18.791) 
 ---------- ----------  
 7.650 3.046  
 ======  ======  

A movimentação do imobilizado disponível para a venda foi como segue: 

2010 Adições Baixas 2011 

Valor residual de máquinas e equipamentos 21.837 26.971 (12.998) 35.810 
Provisão para perda (18.791) (22.212) 12.843  (28.160)
 ---------- ---------- ----------  ---------- 
 3.046 4.759 (155) 7.650 
 ====== ====== ======  ====== 

9. FORNECEDORES 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Mercado interno  95.924  94.628  95.924  94.628  
Mercado externo 569  1.240  1.982  2.374  
Empresas associadas:     
 Mercado interno 9  195  9  195  
 Mercado externo 5.580  11.296  45  8.825  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 102.082  107.359  97.960  106.022  
 ======  ======  ======  ======  

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de pagamento é de aproximadamente 18 dias (17 em 31 de dezembro de 2010). Em 
fornecedores no mercado interno estão incluídos créditos de compras de matéria-prima 
(algodão), no valor de R$65.169 (R$69.428 em 31 de dezembro 2010), com pagamentos 
previstos até abril de 2012. 
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10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

  Taxa  Consolidado 

Moeda de juros - % Vencimento 2011 2010
Pré-pagamento exportação:      
 Banco Santander (Brasil) S.A. US$ Libor+1,20 2011 -      5.562  
 Banco Santander (Brasil) S.A.  US$ Libor+1,35 2012 29.807  44.119  
 Banco Itaú BBA S.A.  US$ Libor+1,35 2012 29.807  44.119  
    -----------  -----------  
    59.614  93.800  
Moeda nacional:      
 Programa de Apoio ao 
      Desenvolvimento Industrial – PROADI R$ TR 2012 22  20  
 Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       R$ 4,5 a 9,0 2016 38.026  35.402  
 BNDES (Revitaliza)   R$ 4,5 a 9,0 2016 38.026  35.443  
 Banco do Brasil S.A. (NCE)  R$ IRP + 10,81 2012 48.318  43.056  
 BNDES (Finame) R$ 4,5 e 7,0 2020 4.734  3.865  
 Banco do Brasil S.A. (conta garantida) R$ 118,7 do CDI 2012 32.877  19.293  
 Bradesco S.A. (conta garantida) R$ 120 do CDI 2012 14.276  20.813  
 Banco do Brasil S.A. (Exim) R$ 7,0 2011 -      100.301  
 Banco Itaú BBA S.A. (Exim) R$ 7,0 2011 -      25.075  
 Bradesco S.A. (Exim) R$ 7,0 2011 -      25.075  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) R$ 102 do CDI 2013 207.827  -      
 Banco Itaú BBA S.A (b) R$ 117,7 do CDI 2014 209.389  -      
    -----------  -----------  
    593.495  308.343  
      
Moeda estrangeira:      
 Banco do Brasil – Finimp (a) US$ 2,4 2012 38.919  -      
 Banco do Bradesco - Finimp (a) US$ 2,5 2012 56.596  -      
 Banco Santander Brasil – Finimp (a) US$ 2,7 2012 11.006  -      
 Banco Francês $ARG 14,4 2014 3.392  2.466  
    -----------  -----------  

    109.913  2.466  
    -----------  -----------  

Total    763.022  404.609  
      
Parcelas de curto prazo    (300.604) (239.170) 
    -----------  -----------  
Parcelas de longo prazo    462.418  165.439  
    =======  =======  

(a) Os empréstimos Finimp foram contratados em Dólares com swap para aproximadamente 
91% do CDI (vide nota explicativa 17.d.5.1). 

(b) Empréstimo contratado originalmente em dólares mais 4,60% a.a. com swap para 
aproximadamente 117,7% do CDI com a mesma contraparte. 

Os empréstimos são garantidos por: (i) direitos de exportação, títulos de crédito e produtos a 
eles relacionados, para os financiamentos denominados “Pré-pagamento exportação”; (ii) 
imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na cidade de São Gonçalo do Amarante - RN, 
gravados em 1º grau, além de fiança da CTNM para os financiamentos denominados 
“Revitaliza”; e (iii) por avais e garantias bancárias para os demais financiamentos. 
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Os vencimentos dos empréstimos são como segue: 

    2015  
Consolidado 2012 2013 2014 a 2020 Total 
      
Pré-pagamento exportação:      
 Banco Santander (Brasil) S.A.  29.807  -       -       -       29.807  
 Banco Itaú BBA S.A.  29.807  -       -       -       29.807  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 59.614  -       -       -       59.614  
Moeda nacional:      
 Programa de Apoio ao  
        Desenvolvimento Industrial – PROADI 22 - - - 22
 Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       8.404  8.267  8.266  13.089  38.026  
 BNDES (Revitaliza)   8.404  8.267  8.266  13.089  38.026  
 Banco do Brasil S.A.(NCE) 48.318  -       -       -       48.318  
 BNDES (Finame) 597  601  601  2.935  4.734  
 Banco do Brasil S.A. (conta garantida) 32.877  -       -       -       32.877  
 Bradesco S.A. (conta garantida) 14.276  -       -       -       14.276  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) 11.062  196.765  -       -       207.827  
 Banco Itaú BBA S.A. 9.389  -       200.000  -       209.389  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 133.349  213.900  217.133  29.113  593.495  
      
Moeda estrangeira:      
 Banco do Brasil (Finimp) 38.919  -       -       -       38.919  
 Banco do Bradesco (Finimp) 56.596  -       -       -       56.596  
 Banco Santander Brasil (Finimp) 11.006  -       -       -       11.006  
 Banco Francês 1.120  1.385  887  -       3.392  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 107.641  1.385  887  -       109.913  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
    Total 300.604  215.285  218.020  29.113  763.022  
 =======  =======  =======  =======  =======  

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a. Capital social 

O capital social subscrito e realizado em 31 de dezembro de 2011 e 2010, está representado 
como segue: 

N° de ações 

Ordinárias 1.121.000.609
Preferenciais 483.685.065
 -------------------
 1.604.685.674
 ===========

Não houve movimentação do número de ações subscritas e realizadas para o período entre 1º 
de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2011. 

Todas as ações são nominativas, sendo as ordinárias sem valor nominal e as preferenciais 
com valor nominal de R$0,73.  As ações preferenciais possuem direito de voto e gozam das 
seguintes vantagens: (a) prioridade no reembolso do capital na hipótese de liquidação; e (b) 
direito a um dividendo fixo, cumulativo, correspondente à aplicação da taxa CDI ajustada sobre 
o respectivo valor nominal, não participando as mesmas ações preferenciais do lucro 
remanescente após o pagamento do dividendo fixo cumulativo, pagável a débito de reserva de 
capital, na forma do inciso 5° do art. 17 da Lei n° 6.404/76.  
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  b. Dividendos 

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do exercício, 
ajustado conforme estatuto e a Lei n° 6.404/76.  

Em carta destinada à Companhia, todos os acionistas portadores de ações preferenciais 
abdicaram do direito ao dividendo cumulativo a que fariam jus até 31 de dezembro de 2011. 

12. DEBÊNTURES COM PARTE RELACIONADA 

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 2006, foi aprovada a 
primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia, para distribuição 
privada, nas condições abaixo: 

Emissão:  24 de janeiro de 2006 
Série: Única 
Quantidade: 50.057 Debêntures 
Valor nominal na data de emissão: R$ 1 
Remuneração: Variação cambial mais juros equivalentes à taxa Libor de 3 meses, 

acrescida da sobretaxa de 3% ao ano. 
Amortização dos juros: Pagamentos trimestrais, com último vencimento para 21/06/2013. 
Amortização do principal: 17 parcelas trimestrais e sucessivas, com primeiro vencimento para 

21/06/2009 e último para 21/06/2013. 

A totalidade das Debêntures foi subscrita pela Companhia de Tecidos Norte de Minas – 
Coteminas (“CTNM”), controladora indireta da Companhia. No passivo circulante foram 
provisionados os juros pró-rata até 31 de dezembro de 2011 e as parcelas do principal no valor 
de R$25.388 (R$12.022 em 31 de dezembro 2010) e o saldo, registrado no passivo não 
circulante, no valor de R$5.266 (R$14.033 em 31 de dezembro 2010). No exercício findo em 31 
de dezembro de 2011, foram contabilizados juros de R$1.169 (R$1.611 em 2010) e variação 
cambial devedora de R$3.431 (R$538 de variação cambial devedora em 2010). 

13. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Consolidado 
A receber A pagar Encargos financeiros 

2011 2011 2010 2011 2010

      
Springs Global Participações S.A.  62.648  -      26.447 (1.293) (2.679) 
Companhia de Tecidos Norte de  
    Minas – COTEMINAS (CTNM) - 8.207 - (65) (5.051)
American Sportswear 32.522  -      -     1.237  -      
Springs e Rossini Participações S.A. 56  -      -     2  -      
Springs Global US, Inc. 48.266  -      -      -      -      
 ----------  ----------  ----------  ----------    ---------- 
 143.492  8.207  26.447  (119) (7.730) 
 ======  ======  ======  ====== ====== 

Os saldos com as controladoras diretas e indiretas referem-se a empréstimos com vencimentos 
de longo prazo, cujos encargos, foram calculados de acordo com as taxas equivalentes às 
praticadas pelo mercado financeiro (100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário 
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– CDI mais 1,375% a.a.). Para as empresas sediadas no exterior, os encargos são variação 
cambial mais juros calculados com base na LIBOR de 1 mês mais 3% a.a. 

Em 2011, a Companhia forneceu produtos de cama, mesa e banho para sua controlada na 
Argentina, no valor de R$45.589 (R$48.158 em  2010) e recebeu produtos intermediários para 
a confecção de toalhas no valor de R$8.713 (R$25.960 em 2010). 

Em 2011, a Companhia forneceu produtos intermediários para empresa do grupo, Companhia 
Tecidos Santanense, no valor de R$39.218 (R$16.370 em 2010). 

Em 2011, a Companhia forneceu produtos de cama, mesa e banho para Springs Global US, 
Inc. (SGUS), empresa ligada, no valor de R$9.719 (R$130.928 em 2010). 

Em 2011, a Companhia forneceu produtos intermediários para MMartan, empresa ligada, no 
valor de R$18.636 (R$27.483 em 2010). 

Em 2011, a Companhia forneceu produtos intermediários para ASW, empresa ligada, no valor 
de R$9.951. 

Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são 
realizadas a preços e taxas de mercado. 

Conforme previsto no acordo de acionistas da controladora Springs Global Participações S.A. 
(“Springs”), a Companhia deve pagar por serviços prestados o valor equivalente a US$3.500 
mil ao acionista controlador da Springs, a CTNM. Em 2011 foram provisionados a esse título 
R$5.872 (R$6.104 em 2010).  

A Companhia adquiriu a controlada ASW por R$3.781, valor equivalente ao patrimônio líquido 
daquela controlada. Desse total, o valor de R$1.725, foi pago à vista por representar ativos de 
liquidez imediata, e o valor de R$2.056, referente ao imposto de renda diferido, será pago 
quando de sua utilização pela ASW. Sobre os valores não incidem quaisquer encargos.  

Com a divulgação do fato relevante abaixo comentado, a controladora da Companhia, a 
SGPSA, adquiriu a ASW, a qual passou a ser controlada direta da SGPSA, nas mesmas 
condições avençadas anteriormente. 

Em agosto de 2011, após a publicação de fato relevante por sua controladora SGPSA, onde foi 
divulgado que, mantidas certas condições prévias, a SGPSA passará a ser a titular de 100% 
das quotas em que se divide o capital social da MMartan, a Companhia decidiu transferir 100% 
das quotas em que se divide o capital social da ASW para sua controladora SGPSA pelas 
mesmas condições que fora adquirida, como forma de reestruturar seu organograma societário, 
mantendo as empresas de varejo (ASW e MMartan) controladas diretamente pela SGPSA. 

Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração estão 
destacados nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração”. A 
Companhia não possui obrigação adicional de pós-emprego, bem como não oferece outros 
benefícios de longo prazo. 
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14. IMPOSTO DE RENDA E OUTROS IMPOSTOS 

  a. Incentivos fiscais 

Todas as unidades fabris da Companhia sediadas no Brasil, exceto as unidades de Blumenau-
SC e Acreúna-GO, estão localizadas na região da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - SUDENE, beneficiando-se de incentivos fiscais federais e estaduais.  

Os incentivos fiscais federais e estaduais da Companhia e de suas unidades fabris estão 
programados para expirar em diferentes datas, dependendo da instalação industrial em 
questão, até 31 de dezembro de 2016. 

Os incentivos federais são calculados a partir do imposto de renda devido sobre o resultado 
obtido nas operações comerciais e industriais, contabilizados como redução da provisão de 
imposto de renda, em contrapartida ao resultado do exercício. Nos exercícios de 2011 e 2010, 
não foram obtidos esses incentivos por não ter havido base tributável incentivada. 

b. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social 

Operações continuadas: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Resultado das operações continuadas antes 
  dos impostos (40.107) (37.194) (39.456) (34.771) 
  Diferenças permanentes:   
    Equivalência patrimonial (307) (4.468) -      -      
    Lucro tributável de controlada no exterior 1.212 6.447 -      -      
    Receitas não tributadas - RTT (26.036) (30.851) (26.036) (30.851) 
    Preços de transferência 22.848 12.311 22.848  12.311  
    Outros 1.790 2.167 2.044  1.723  
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Base de cálculo dos impostos sobre o lucro (40.600) (51.588) (40.600) (51.588) 

Alíquota de 34% 13.804 17.540 13.804  17.540  
Créditos de controlada no exterior  412 2.192 -      -      
Créditos fiscais não constituídos (14.351) (13.635) (14.351) (13.635) 
Outros 135 -     (104) (231) 
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Total dos impostos sobre as operações 
   continuadas -     6.097 (651) 3.674  
 ======= ======= =======  =======  

Impostos sobre o lucro corrente  -     -     (651) (2.423) 
Impostos sobre o lucro diferido -     6.097 -      6.097  
 ======= ======= =======  =======  
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Operações descontinuadas: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Resultado das operações descontinuadas 
  antes dos impostos (111.843) 1.343 (111.843) 1.343  
  Alíquota de 34% 38.026 (457) 38.026  (457) 
  Créditos fiscais (não constituídos) ou  
     compensados com os não constituídos (38.026) 457 (38.026) 457  
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Total dos impostos sobre o resultado das 
  operações descontinuadas -     -     -      -      
 ======= ======= =======  =======  

A Companhia, com base em plano de negócios, reestruturações e projeções futuras, manteve 
os ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais acumulados. Em 31 de dezembro de 
2011, a Companhia possuía R$317.784 em prejuízos fiscais (R$168.883 em 2010) e 
R$323.090 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro (R$172.690 em 
2010), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos. Os ativos fiscais reconhecidos são líquidos 
dos benefícios fiscais concedidos pela SUDENE à Companhia. As projeções futuras 
consideram o maior foco para atendimento ao mercado nacional, cujas vendas possuem maior 
rentabilidade, incremento nas margens em decorrência da venda de produtos de maior valor 
agregado, entre outras. Com base nestas ações e nas premissas utilizadas na preparação do 
plano de negócios, a Administração possui expectativa de geração de lucros tributáveis futuros 
que permitirão a realização dos créditos tributários diferidos. 

 c. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos consolidados, registrados nas 
demonstrações financeiras, são provenientes de provisões temporariamente não dedutíveis e 
prejuízos fiscais da controladora e de sua controlada e são compostos como segue: 

Saldos 
em 2010 

Reconhe-
cidos no 
resultado Outros 

Saldos em 
2011 

Ativo:     
  Provisões dedutíveis somente quando realizadas:     
      Provisões diversas 13.648  10.829  -      24.477  
  Prejuízo fiscal, líquido 32.139  (11.241) -      20.898  
  Créditos fiscais de controlada no exterior 7.155  412  12  7.579  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Ativo não circulante 52.942  -       12  52.954  
 ======  ======  ======  ======  
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A Administração, com base em orçamento e plano de negócios, estima que os créditos fiscais 
sejam realizados durante os próximos exercícios, conforme demonstrado a seguir: 

Ano 
Consolidado 

2011 

2013 3.360  
2014 7.650  
2015 14.029  

2016 em diante 27.915  
 ----------  
 52.954  
 ======  

  d. Impostos a recuperar  

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

Imposto de renda e contribuição social -  
     antecipações 7.502  1.193  10.330  1.193  
Imposto sobre circulação de mercadorias e 
     serviços - ICMS 36.425  43.020  36.425  43.020  
PIS e COFINS a recuperar -       8.484  -       8.484  
IPI a recuperar -       119  -       119  
IVA -       -       5.164  1.959  
Outros -       -       3.047  2.168  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 43.927  52.816  54.966  56.943  
Circulante (10.224) (10.395) (20.883) (14.360) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Não circulante 33.703  42.421  34.083  42.583  
 ======  ======  ======  ======  

15. PROVISÕES DIVERSAS 

A Companhia e sua controlada vêm discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos e 
reclamações trabalhistas.  A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco 
efetuada pela Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas consideradas 
prováveis. 

A Companhia possui processos tributários e cíveis, cuja perda foi estimada como possível, no 
valor de R$1.178 e R$361 respectivamente.  
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Os processos judiciais cuja perda foi estimada como provável são assim resumidos: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

Processos fiscais:  
 INSS 2.554 2.532 2.554 2.532  
 Outras 13 13 13 13  
Trabalhistas 5.158 10.309 6.059 11.017  
Cíveis e outras 2.735 2.816 2.735 2.816  
 ---------- ---------- ---------- ----------  
 10.460 15.670 11.361 16.378  
 ====== ====== ====== ======  

Depósitos judiciais 10.460 15.670 10.460 15.670  
 ====== ====== ====== ======  

INSS – A Companhia é pólo ativo em ação contra a Fazenda Nacional questionando a 
incidência da contribuição sobre verbas consideradas indenizatórias. 

Trabalhistas – A Companhia e sua controlada são pólo passivo em ações movidas por ex-
funcionários e terceiros. 

Cíveis – A Companhia é pólo ativo em ação contra a União questionando a legalidade da 
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária e COFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. 

As movimentações do saldo das provisões diversas consolidadas são apresentadas a seguir: 

 Saldos em   Saldos em 
2010 Adições Baixas 2011 

Processos fiscais:   
 INSS 2.532 22 -     2.554  
 Outras 13 -     -     13  
Trabalhistas 11.017 3.933 (8.891) 6.059  
Cíveis e outras 2.816 12 (93) 2.735  
 --------- --------- --------- ----------  
 16.378 3.967 (8.984) 11.361  
 ====== ====== ====== ======  

16. CONCESSÕES GOVERNAMENTAIS 

A Companhia participa em consórcio de concessão de geração de energia elétrica com as 
empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e Companhia Vale do Rio Doce, em partes 
iguais de 33,33%, para cuja administração não foi constituída empresa com característica 
jurídica independente. São mantidos controles nos registros contábeis da Companhia, 
equivalentes à sua participação. 

Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia e os demais consorciados pagarão 
à União parcelas ao longo do tempo de concessão, conforme demonstrado abaixo.   
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Início do prazo de concessão:  10 de julho de 1997 
Prazo de concessão:                 35 anos 
Valor total da concessão:      R$333.310 
Atualização monetária:    IGPM 

Parcelas anuais demonstrando os valores totais da concessão:

 5º ao 15º ano 16º ao 25º ano 26º ao 35º ano 
 2002 a 2012 2013 a 2022 2023 a 2032 
 -------------------- -------------------- --------------------       
Valores históricos:    
Parcela mínima 120       120        120         
Parcela adicional -        12.510       20.449         
 -------------------- -------------------- -------------------        
Parcela anual 120       12.630        20.569         

Parcelas totais 1.320       126.300       205.690        
Parcelas atualizadas 4.434       424.217       690.864        
 =========== =========== ===========        

    
Para fins contábeis, a Companhia reconhece as despesas incorridas pelo regime de 
competência, em contrapartida ao exigível a longo prazo, de forma linear, tendo como base sua 
participação no valor total da outorga; 33,33%, a valor presente, considerando uma taxa de 
juros de 4% a.a., atualizada pelo IGPM. Em 31 de dezembro de 2011 esse valor representava 
R$72.988 (R$63.992 em 31 de dezembro de 2010), sendo R$4.141 classificados como outras 
contas a pagar no passivo circulante e R$68.847 classificados como exigível de longo prazo. 

Os valores consignados no ativo imobilizado, objeto da presente concessão, em 31 de 
dezembro de 2011, somam R$29.137 (R$29.929 em 31 de dezembro de2010) (vide nota 
explicativa n° 8 às demonstrações financeiras) e consideram a participação da Companhia nos 
investimentos realizados para a construção da Usina Hidroelétrica de Porto Estrela, localizada 
no Rio Santo Antonio, a 270 km de Belo Horizonte, com potência instalada de 112MW. A 
referida Usina iniciou sua geração no final de 2001. 

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais--A Companhia e sua controlada mantêm operações com instrumentos 
financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através de estratégias 
de posições financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações 
estão integralmente reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo. 

Os principais fatores de risco que a Companhia e sua controlada estão expostas refletem 
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
(tais como, comportamento de demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças 
relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são inerentes a sua atividade e são 
endereçados pela Administração da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, 
principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis macroeconômicas, 
como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos financeiros 
que a Companhia e sua controlada utilizam e as suas contrapartes. Esses riscos são 
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de 
limites. 
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b) Valor justo--o valor justo dos instrumentos financeiros anteriormente citados está 
demonstrado a seguir:  

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

 Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

ATIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Caixa e equivalentes de caixa  111.597  111.597  119.139 119.139 119.626  119.626  121.566  121.566  
  Duplicatas a receber 383.373  383.373  436.546 436.546 337.306  337.306  427.017  427.017  
  Outros créditos a receber 10.344  10.344  14.059 14.059 9.977  9.977  13.337  13.337  
  Instrumentos derivativos (b) 11.225  11.225  -      -      11.225  11.225  -       -       
       
NÃO CIRCULANTE:       
  Duplicatas a receber 1.505  1.505  4.938 4.938 1.505  1.505  4.938  4.938  
  Partes relacionadas 143.492  143.492  -      -      143.492  143.492  -       -       
       
PASSIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (a) 299.484  299.484  238.626 238.626 300.604  300.604  239.170  239.170  
  Debêntures com parte 
     relacionada (a) 25.388  25.388  12.022 12.022 25.388  25.388  12.022  12.022  
  Fornecedores 102.082  102.082  107.359 107.359 97.960  97.960  106.022  106.022  
  Instrumentos derivativos (b) -       -       6.588 6.588 -       -       6.588  6.588  
  Outras contas a pagar 30.805  30.805  29.742 29.742 30.805  30.805  29.742  29.742  
       
NÃO CIRCULANTE:       
Exigível a longo prazo:       
  Empréstimos e financiamentos (a) 460.146  460.146  163.517 163.517 462.418  462.418  165.439  165.439  
  Debêntures com parte 
     relacionada (a) 5.266  5.266  14.033 14.033 5.266 5.266 14.033  14.033  
  Partes relacionadas 8.207  8.207  26.447 26.447 8.207  8.207  26.447  26.447  
  Outras obrigações 181  181  10.274 10.274 1.881  1.881  11.653  11.653  
         

(a) Os valores justos dos empréstimos e financiamentos e das debêntures aproximam-se 
aos valores do custo amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de 
que estão indexados por taxas flutuantes de juros (TJLP, CDI e LIBOR), as quais 
acompanham as taxas de mercado. 

(b) Os valores justos dos instrumentos derivativos são baseados em cotações no mercado 
secundário destes títulos, portanto, classificados como nível II de informação.   

A Companhia estima que os valores justos dos demais instrumentos financeiros aproximam-se 
aos valores contábeis por possuírem vencimento de curto prazo. 

c) Classificação dos instrumentos financeiros-- Com exceção dos instrumentos financeiros 
derivativos, todos os instrumentos financeiros listados acima são classificados como 
“Empréstimos e Recebíveis”, no caso de ativos, ou “Outros passivos financeiros”, no caso de 
passivos, avaliados inicialmente ao valor justo e atualizados pelo custo amortizado. Os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio 
do resultado”. 
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d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos e não derivativos:

d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o 
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com 
rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz 
respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities (algodão) e volatilidade das 
taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações não 
esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas variações.  

O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos de 
mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o gerenciamento da 
volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados ocorre 
ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto destas transações é analisado 
trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa e Dívida onde a marcação a mercado 
destas transações é discutida e validada. Todos os instrumentos financeiros derivativos estão 
reconhecidos pelo seu valor justo nas demonstrações financeiras da Companhia. 

d.2 - Política de uso de derivativos--Conforme política interna, o resultado financeiro da 
Companhia deve ser oriundo da geração de caixa do seu negócio e não de ganhos no mercado 
financeiro. Portanto, considera que a utilização de derivativos deve ser apenas para proteger 
eventuais exposições que ela possa ter decorrentes dos riscos nos quais ela está exposta, sem 
fins especulativos. A contratação de um derivativo tem como objetivo a redução da exposição 
aos riscos de mercado da Companhia.  

d.3 - Risco de taxa de câmbio--Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e sua 
controlada virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.  

d.3.1)  Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior: 

A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial, a saber: 

Total dos investimentos no exterior 2011 2010 

Em Reais 33.617  31.785  
 ------------  ------------  
Em milhares de $ARG (Peso Argentino) 77.139  75.805  
Em milhares de Dólares equivalentes 17.921  19.076  
 ======= =======  
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d.3.2)  Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição 
cambial da Companhia, são como segue: 

Instrumentos financeiros 2011 2010

Caixa e equivalentes de caixa 12.494  3.624  
Duplicatas a receber  55.869  80.043  
Fornecedores  (6.149) (6.044) 
Financiamentos (59.614) (93.800) 
Debêntures (30.654) (26.055) 
Partes relacionadas 48.266  -       
 -----------  -----------   
Total da exposição em Reais 20.212  (42.232) 
 -----------  -----------   
Total da exposição em milhares de  
    Dólares equivalentes 10.775  (25.346) 
 ======  ======   

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já contratados em 31 de 
dezembro de 2011 são como segue: 

Cenários 

Vencimento Risco

Valor da 
exposição 
US$ mil Provável II III 

      
2012 Baixa do Dólar 19.616  (465) (9.547) (18.630) 
2013 Baixa do Dólar (8.841) (1.532) 2.996  7.526  

----------  ----------  ----------  -----------  
  10.775  (1.997) (6.551) (11.104) 

======  ======  ======  =======  

Valores entre parênteses (negativos), demonstrados nos cenários acima, referem-se à variação 
cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita. 

Cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se o 
fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de 
Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para os cenários II e III, 
foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% e 50% 
respectivamente.  

As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros. 
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d.3.3) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na Companhia e 
sua controlada. 

As principais informações consolidadas sobre os instrumentos derivativos estão assim 
demonstradas: 

2010 

Descrição 

Valor de 
referência 
(nocional)

US$mil Valor justo 

Saldo 
contábil  

(a pagar) 
    
Contratos a termo (NDF) (1) --     
  Posição: Comprada    
  Moeda: US$    
  Dólar de liquidação: R$1,7835    
  Contraparte: Itaú BBA    
  Outras informações:  
      Um contrato de US$56.290 mil 

com vencimento em jan/11 56.290  6.588  6.588  
 -----------  -----------  -----------  
 56.290  6.588  6.588  
 =======  =======  =======  

(1) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) financiamentos--São classificados e 
registrados pelo seu valor justo e se baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos 
denominados em Dólares, previstos para as datas de vencimento dos contratos até janeiro de 
2011. Seus ganhos e perdas são reconhecidos no resultado em contraposição às variações 
cambiais dos financiamentos. Os valores provisionados em 31 de dezembro de 2010 foram 
liquidados no 1º trimestre de 2011. Em 31 de dezembro de 2011 não havia nenhum outro 
instrumento derivativo em aberto. 

No exercício de 2011, o resultado com derivativos cambiais foi uma despesa de R$610, 
contabilizados na rubrica “Variações cambiais, líquidas”. No exercício de 2010 o resultado com 
esses derivativos foi uma despesa de R$7.677. 

d.4 – Risco de preços de commodities (algodão)--Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia e sua controlada virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço do 
algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma significativa 
pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a Companhia não 
consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens.  

d.5 – Risco de taxa de juros--O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários 
rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários 
– CDI. Os passivos (exceto os descritos em d.5.1 e d.5.2 abaixo) sobre os quais incidem juros 
equivalentes à LIBOR, TR e a IRP estão demonstrados nas notas explicativas nºs 10, 12 e 13. 
Considerando-se os fluxos de caixa desses passivos e as taxas contratadas, a Administração 
da Companhia considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas 
taxas de juros contratadas. Portanto, não está apresentando a análise de sensibilidade. 
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d.5.1 -  Riscos de taxa de juros no financiamento Finimp: 

As principais informações sobre os instrumentos derivativos estão assim demonstradas: 

2011

Descrição 

Valor de 
referência
(nocional)
US$ mil 

Valor
justo 

Saldo
contábil

a receber 
   
Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: 2012 20.450 4.229 4.229  

Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: 2012 35.575 6.996 6.996  
 ------------ ------------ ------------  
 56.025 11.225 11.225  
 ======= ======= =======  

Contratos de swap de taxa de juros– São classificados e registrados pelo seu valor justo e se 
baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos denominados em Doláres - Finimp, previstos 
para as datas de vencimento dos contratos até junho de 2012. Tem seus ganhos e perdas 
realizados registrados no resultado, na rubrica “despesas financeiras – juros e encargos”. Os 
valores provisionados correspondem ao valor justo desse derivativo e foram calculados a partir 
dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa 
de juros futura nas datas de vencimento e algoritmos próprios, e comparados com as 
informações obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que avalia esses 
instrumentos financeiros. 

Os derivativos são negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estão 
sujeitos a depósito de margem. Em 2011 o resultado com esses derivativos foi uma receita de 
R$11.225. Em 2010, não houve resultado com derivativos desta natureza. 

A análise de sensibilidade dos instrumentos derivativos em 31 de dezembro de 2011 está 
assim resumida: 

Cenários 

Contraparte Vencimento Risco Principal Provável II III
       

Brasil 2012 Alta do CDI 20.450  4.229  (738) (1.512) 
Itaú BBA 2012 Alta do CDI 35.575  6.996  (1.356) (2.689) 

   -----------  -----------  -----------  -----------  
  Alta do CDI 56.025  11.225  (2.094) (4.201) 
   ======  ======  ======  ======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa 
de juros. Os valores positivos referem-se à receita. 

Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, a valor presente, considerando-se os vencimentos dos contratos 
dos derivativos acima detalhados.  Para os cenários II e III, foi considerada uma majoração das 
taxas futuras do “CDI” em 25% e 50% respectivamente.  
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As taxas de juros futuras do “CDI” foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.5.2 -  Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição de 
juros variáveis da Companhia, são como segue: 

2011

Descrição 

Valor do 
principa
R$ mil 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

   
Contrato de empréstimo --   
  Juros: 102% do CDI  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: junho/2013 200.000 7.827 207.827  

Contrato de Swap --   
  Juros: 117% do CDI  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: outubro/2014 200.000 9.389 209.389  

 ------------ ------------ ------------  
 400.000 17.216 417.216  
 ======= ======= =======  

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2011 são como segue: 

Cenários 

Vencimento Risco

Saldo
médio do 
principal Provável II III

      
2012 Alta do CDI 400.000  (42.928) (51.465) (60.315) 
2013 Alta do CDI 300.000  (32.940) (42.910) (50.036) 
2014 Alta do CDI 133.333  (14.438) (18.996) (22.978) 

   ======  ======  ======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa 
de juros em seus respectivos anos. 

Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, considerando-se os vencimentos do principal e do juros.  Para 
os cenários II e III, foi considerada uma majoração das taxas futuras do “CDI” em 25% e 50% 
respectivamente.  

As taxas de juros futuras do “CDI” foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.6 – Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito às suas 
aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Esse risco é mitigado pela política de aplicar 
os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte.   

O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a 
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito 
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, 
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principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que 
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de crédito 
para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.

d.7 – Gestão de liquidez--Os ativos e passivos financeiros da Companhia, de acordo com os 
vencimentos dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de liquidação dos 
mesmos, e utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como 
segue: 

Prazo de liquidação previsto 

Obrigações contratuais Total 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 3 

anos 
De 3  a 5 

anos
Mais de  
5 anos 

  Empréstimos e financiamentos 890.924  339.805  519.859 29.398 1.862  
  Debêntures com parte relacionada 32.618  26.724  5.894 -       -     
  Fornecedores 100.915  100.915  -      -      -      
  Parte relacionada 8.207  -     8.207 -      -      
 ----------- ----------- ----------- -----------  -----------  
 1.032.664  467.444  533.960  29.398  1.862   
 ====== ====== ====== ======  ======  

d.8 – Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a 
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus 
acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas 
demonstrações financeiras. A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta: 

Consolidado 
2011 2010

     
Empréstimos e financiamentos 763.022  404.609  
Instrumentos derivativos (11.225) 6.588  
Caixa e equivalentes de caixa (119.626) (121.566) 
 ------------  ------------  
  Total da dívida líquida 632.171  289.631  
 ------------  ------------  
  Total do patrimônio líquido 1.210.198  1.360.624  
 ------------  ------------  
  Total da dívida líquida e  
      patrimônio líquido 1.842.369  1.650.255  
 ========  ========  
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18. DESPESA POR NATUREZA 

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função. A 
seguir apresenta as despesas por natureza e sua classificação por função. 

Por natureza: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Custo das matérias primas, materiais e  
   serviços adquiridos de terceiros (623.631) (699.639) (639.529) (701.314) 
Benefícios a empregados (238.267) (247.736) (233.785)  (244.273) 
INSS (51.633) (57.868) (51.266) (57.225) 
Depreciação e amortização (81.837) (83.084) (83.515) (85.313) 
Variação dos estoques de produtos  
   acabados e em processo 94.951  9.186  101.427  9.186  
Outros custos e despesas (2.452) (2.296) (2.452) (2.287) 
 -------------  -------------  ------------  --------------  
Total das operações continuadas e 
   descontinuadas (902.869) (1.081.437) (909.120) (1.081.226) 
 =======   ========   =======   ========   

Por função: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

Operações continuadas:     
  Custo dos produtos vendidos (659.882) (770.667) (658.152) (762.094) 
  Vendas (87.061) (93.303) (91.721) (99.119) 
  Gerais e administrativas (49.281) (49.092) (52.602) (51.638) 
  Honorários da administração (6.923) (5.238) (6.923) (5.238) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total das operações continuadas (803.147) (918.300) (809.398) (918.089) 
     
Operações descontinuadas:     
  Custo dos produtos vendidos (99.722) (160.246) (99.722) (160.246) 
  Vendas -      (2.891) -      (2.891) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total das operações descontinuadas (99.722) (163.137) (99.722) (163.137) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total das operações continuadas e 
  descontinuadas (902.869) (1.081.437) (909.120) (1.081.226) 
 ========  ========  ========  ========  

19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida apresentada na 
demonstração do resultado do exercício: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

RECEITA OPERACIONAL:     
 Vendas brutas 1.099.371  1.241.164  1.115.760  1.252.579  
 Deduções das vendas (269.772) (295.191) (265.470) (295.581) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 829.599  945.973  850.290  956.998  
 ========  ========  ========  ========  
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20. OUTRAS, LÍQUIDAS 

Consolidado 
2011 2010 

Resultado na alienação do ativo permanente  -      (7.164) 
Perda no valor recuperável do imobilizado (“impairment”) -      1.740  
Despesas de “start-up” de produção - ampliação da planta 
   na sucursal Argentina (7.809) -      
Despesas gerais não absorvidas nos custos de produção -      (1.777) 
Recuperação de impostos – PIS e COFINS -      8.500  
Recuperação de depósitos judiciais (trabalhistas) 1.942  -      
Outras 133  (1.441) 
 -----------   -----------   
Total  (5.734) (142) 
 ======   ======   

21. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO 

O lucro (prejuízo) básico por ação foi calculado como segue: 

Controladora 
2011 2010 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES CONTINUADAS (40.107) (31.097) 
   
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (111.843) 1.343  
 -------------------  -------------------- 
PREJUIZO DO EXERCÍCIO (151.950) (29.754) 
   
Resultado atribuído à:   
   Ações ordinárias (151.950) (29.754) 
   Ações preferenciais -      -      
   
Número médio ponderado de ações:   
   Ordinárias  1.121.000.609  1.121.000.609  
   Preferenciais 483.685.065  483.685.065  
 -------------------  -------------------- 
 1.604.685.674  1.604.685.674  
   
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO BÁSICO E 
   DILUÍDO POR LOTE DE MIL AÇÕES:    
   
   Operações continuadas-   
       Ações ordinárias – R$ (24,99) (19,38)  
       Ações preferenciais – R$ (24,99) (19,38)  
   
   Operações descontinuadas-   
       Ações ordinárias – R$ (69,70) 0,82   
       Ações preferenciais – R$ (69,70) 0,82   
   
   Total-   
       Ações ordinárias – R$ (94,69) (18,56)  
       Ações preferenciais – R$ (94,69) (18,56)  
 =======   ======   

A Companhia não possui ações com potencial efeito dilutivo. Portanto, o lucro básico por ação 
é igual ao lucro diluído por ação. 
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22. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

Em conexão com a descontinuidade de algumas unidades de negócios da empresa ligada 
SGUS, a qual importava direta ou indiretamente a totalidade da produção da Companhia 
destinada ao mercado norte americano, a Companhia, no contexto do programa de 
readequação de sua capacidade fabril aos mercados interno e do MERCOSUL, anunciou 
investimentos na transformação de 3 unidades fabris em polo de desenvolvimento urbano. As 
unidades de: (i) São Gonçalo do Amarante, RN; (ii) Matriz em Montes Claros – MG; e (iii) parte 
da unidade em Blumenau – SC, serão transformadas em áreas de desenvolvimento urbano, 
com construção de conjuntos residenciais, escritórios e shopping centers, com fortes 
investimentos na construção civil, comércio e serviços. 

Com isso, a Companhia desmobiliza a porção de sua capacidade instalada destinada à 
exportação para a SGUS, que chegou a representar 60% de suas vendas. 

Parte das máquinas e equipamentos dessas unidades estão sendo realocados para outras 
unidades fabris e o restante dos equipamentos, incluindo os equipamentos que foram 
substituídos de outras unidades fabris, foram classificados na rubrica “Imobilizado disponível 
para venda”, pelo seu valor de mercado quando inferior ao valor de custo (vide nota 8.c). 

Os imóveis e instalações continuam classificados nas rubricas originais do ativo imobilizado, 
tendo-se em conta que seu valor residual é inferior aos valores de realização orçados nos 
projetos de urbanização acima mencionados, e se constituirão futuramente em investimentos 
nos respectivos projetos.  

O resultado das operações descontinuadas destacado na demonstração do resultado estão 
apresentados a seguir. As demonstrações de resultado e as demonstrações do fluxo de caixa 
comparativos (exercício de 2010) foram reapresentados para incluir essas operações 
classificadas como descontinuadas no período corrente. 

Consolidado 
2011 2010 

Resultado das operações descontinuadas:   
  Receitas  10.639  164.480  
  Despesas  (83.362) (148.315) 
  Depreciação e amortizações (16.360) (14.822) 
  Provisão para perdas na realização 
    dos ativos imobilizados (22.212) -      
  Outros (548) -       
 -----------  -----------   
Total das operações descontinuadas (111.843) 1.343  
 ======  ======   

Resultado das operações descontinuadas (111.843) 1.343  
  Depreciação e amortizações  16.360  14.822  
  Provisão para perdas na realização 
    dos ativos imobilizados 22.212  -      

-----------  -----------  
Total do caixa gerado pelas (consumido nas)  
   operações descontinuadas (73.271) 16.165  
 ======  ======   
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Os ativos imobilizados reclassificados para imobilizado disponível para venda foram os 
seguintes: 

2011 
Imobilizado disponível para venda:  
  Custo  117.344  
  Depreciação acumulada (90.373) 
 -----------  
  Valor residual dos ativos 26.971  
  Provisão para perdas na realização 
    dos ativos imobilizados (22.212) 
 -----------  
Valor transferido para o imobilizado disponível  
    para venda, líquido 4.759  
 ======  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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COTEMINAS S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

A  T  I  V  O  S 

 Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2012 2011 2012 2011 

      
CIRCULANTE:      
 Caixa e equivalentes de caixa  3 54.165  111.597  56.200  119.626  
 Duplicatas a receber 4 442.818  383.373  389.708  337.306  
 Estoques 5 336.028  485.580  373.690  518.780  
 Adiantamentos a fornecedores 6 51.766  62.520  53.547  62.520  
 Impostos a recuperar 14.d 2.408  10.224  19.153  20.883  
 Instrumentos derivativos 17.d.5.1 -       11.225  -       11.225  
 Outros créditos a receber  8.946  10.344  17.286  9.977  
   --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do ativo circulante  896.131  1.074.863  909.584  1.080.317  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
NÃO CIRCULANTE:      
  Realizável a longo prazo      
 Duplicatas a receber 4 -       1.505  -       1.505  
 Adiantamentos a fornecedores 6 -       408  -       408  
      Partes relacionadas 13 26.185  143.492  26.185  143.492  
 Impostos a recuperar 14.d 6.011  33.703  6.344  34.083  
 Imposto de renda e contribuição  
          social diferidos 14.c 52.647  52.646  53.882  52.954  
 Imobilizado disponível para venda 8.c 745   7.650  745  7.650  
 Depósitos judiciais 15 10.058  10.460  10.058  10.460  
 Outros  3.516  3.575  5.318  3.575  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  99.162   253.439  102.532  254.127  
      
  Investimento em controlada 7 23.263  33.617  -       -       
  Outros investimentos  -       -       2.494  -       
  Imobilizado 8 841.358  877.605  874.531  909.415  
  Intangível  14.592  14.592  14.592  14.592  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do ativo não circulante  978.375  1.179.253  994.149  1.178.134  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total dos ativos  1.874.506  2.254.116  1.903.733  2.258.451 
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2012 2011 2012 2011 

PASSIVOS      
  CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 10 276.329  299.484  286.610  300.604  
 Debêntures com parte relacionada 12 11.892  25.388  11.892  25.388  
 Fornecedores 9 77.007  102.082  80.501  97.960  
 Obrigações sociais e trabalhistas  28.506  30.313  31.060  31.940  
 Impostos e taxas  2.575  2.739  4.042  3.576  
 Concessões governamentais 16 13.115  4.141  13.115  4.141  
 Outras contas a pagar  33.283   26.664  33.283  26.664  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do passivo circulante  442.707   490.811  460.503  490.273  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  NÃO CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 10 326.991  460.146  327.968  462.418  
 Debêntures com parte relacionada 12 -      5.266  -      5.266  
 Partes relacionadas 13 -      8.207  -      8.207  
 Concessões governamentais 16 49.859  68.847  49.859  68.847  
 Provisões diversas 15 12.261  10.460  13.631  11.361  
 Outras obrigações  37  181  9.121  1.881  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do passivo não circulante  389.148  553.107  400.579  557.980  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 11     
 Capital realizado  1.536.318  1.536.318  1.536.318  1.536.318  
 Reserva de capital  -       68.368  -       68.368  
 Ajuste acumulado de conversão  (17.823) (16.643) (17.823) (16.643) 
 Prejuízo acumulado  (475.844) (377.845) (475.844) (377.845) 
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do patrimônio líquido  1.042.651  1.210.198  1.042.651  1.210.198  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
              Total dos passivos e do 
                   patrimônio líquido 1.874.506   2.254.116  1.903.733  2.258.451 
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2012 2011 2012 2011 

      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19 893.167  829.599  950.609  850.290  

     
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 18 (694.155) (659.882) (735.781) (658.152) 
  -----------  -----------  -----------  -----------  
LUCRO BRUTO  199.012  169.717  214.828  192.138  
      
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:      
 De vendas 18 (92.526) (87.061) (100.202) (91.721) 
 Gerais e administrativas 18 (46.416) (49.281) (51.489) (52.602) 
 Honorários da administração 18 (6.342) (6.923) (6.342) (6.923) 
 Equivalência patrimonial 7 (9.174) 307  -        -        
 Outras, líquidas  (5.047) 2.263  (5.484) (5.734) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
RESULTADO OPERACIONAL   39.507  29.022  51.311  35.158  
      
 Despesas financeiras – juros e encargos  (70.860) (63.243) (72.008) (63.640) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros  (32.869) (30.383) (38.258) (33.945) 
 Receitas financeiras  12.511  23.414  13.062  23.414  
 Variações cambiais, líquidas  5.364  1.083  (1.247) (443) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  (46.347) (40.107) (47.140) (39.456) 
      
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     
 Corrente 14.b -      -      -      (651) 
 Diferido 14.b -      -      793  -      

-----------  -----------  -----------  -----------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
   DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (46.347) (40.107) (46.347) (40.107) 
      
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
    DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 21 (51.652) (111.843) (51.652) (111.843) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     (97.999) (151.950) (97.999) (151.950) 
  ======  ======  ======  ======  

    
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E DILUÍDO POR LOTE 
   DE MIL AÇÕES - R$     
  Operações continuadas e descontinuadas -       
 Ações ordinárias 20 (61,07) (94,69) (61,07) (94,69) 
 Ações preferenciais 20 (61,07) (94,69) (61,07) (94,69) 
  ======  ======  ======  ======  
  Operações continuadas -       
 Ações ordinárias 20 (28,88) (24,99) (28,88) (24,99) 
 Ações preferenciais 20 (28,88) (24,99) (28,88) (24,99) 
  ======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (97.999) (151.950) (97.999) (151.950) 
     
Outros resultados abrangentes:     
   Variação cambial sobre investimentos no exterior (1.180) 1.524  (1.180) 1.524  
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (99.179) (150.426) (99.179) (150.426) 
 =======  =======  =======  =======  
     

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Nota 
explicativa 

Capital 
realizado 

Reserva 
de capital 

Ajuste
acumulado 

de
conversão  

Prejuízos
acumulados Total 

       
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  1.536.318  68.368  (18.167) (225.895) 1.360.624  
       
Resultado abrangente:       
  Prejuízo líquido do exercício  -      -      -       (151.950) (151.950) 
  Variação cambial sobre investimentos no exterior 2.1 -      -      1.524  -      1.524  
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -      -      1.524  (151.950) (150.426) 
       
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  1.536.318  68.368  (16.643) (377.845) 1.210.198  
       
Resultado abrangente:       
  Prejuízo líquido do exercício  -      -      -       (97.999) (97.999) 
  Variação cambial sobre investimentos no exterior 2.1 -      -      (1.180) -      (1.180) 
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -      -      (1.180) (97.999) (99.179) 
       
Distribuição aos  acionistas:       
  Dividendos pagos a ações preferenciais  -      (68.368) -      -      (68.368) 
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total da distribuição aos acionistas  -      (68.368) -      -      (68.368) 
       
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012  1.536.318  -      (17.823) (475.844) 1.042.651  
  ========  ======  ======  =======  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
   Prejuízo líquido do exercício (97.999) (151.950) (97.999) (151.950) 
   Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa  
     gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: 

    

     Depreciação e amortização 72.448  81.837  75.402  83.515  
     Equivalência patrimonial 9.174  (307) -        -        
     Perda no valor recuperável do imobilizado 2.453  22.212  2.453  22.212  
     Resultado na alienação do ativo permanente 1.464  548  1.464  548  
     Imposto de renda e contribuição social -        -        (793) 651  
     Variações cambiais 11.439  16.080  10.792  16.110  
     Juros e encargos 48.590  47.497  49.779  47.910  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
 47.569  15.917  41.098  18.996  

    
Variações nas contas de ativos e passivos     
    Duplicatas a receber (59.445) 53.173  (52.402) 89.927  
    Estoques 149.552  (160.980) 145.090  (168.897) 
    Adiantamentos a fornecedores 10.754  (3.720) 8.973  (3.720) 
    Impostos e contribuições a recuperar 7.816  8.889  1.730  2.194  
    Fornecedores (25.075) (5.277) (17.459) (8.610) 
    Outros 4.710  (4.562) 6.732  (4.581) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
   operacionais antes de juros e impostos 135.881  (96.560) 133.762  (74.691) 

    
     Juros pagos (65.735) (23.879) (66.796) (24.281) 
     Imposto de renda e contribuição social pagos -        -        -        (651) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
   operacionais após juros e impostos 70.146  (120.439) 66.966  (99.623) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Fluxos de caixa das atividades de investimento     
    Aquisição de investimentos permanentes -        -        (2.494) -        
    Aquisição de ativo imobilizado (20.989) (33.045) (29.425) (49.166) 
    Recebimento pela venda de ativo imobilizado 7.781  3.765  7.781  3.765  
    Instrumentos derivativos 14.263  (7.198) 14.263  (7.198) 
    Empréstimos entre partes relacionadas 114.846  (161.927) 114.814  (161.928) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   investimento 115.901  (198.405) 104.939  (214.527) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento     
   Ingresso de novos empréstimos 169.977  602.256  179.588  603.723  
   Liquidação de empréstimos  (345.089) (290.954) (346.159) (291.636) 
   Pagamento de dividendos (68.367) -        (68.367)  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   financiamento (243.479) 311.302  (234.938) 312.087  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes 
   de caixa de controlada no exterior -        -        (393) 123  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa (57.432) (7.542) (63.426) (1.940) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa e equivalentes de caixa:     
   No início do exercício 111.597  119.139  119.626  121.566  
   No fim do exercício 54.165  111.597  56.200  119.626  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa (57.432) (7.542) (63.426) (1.940) 
 =======  =======  =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

    
RECEITAS     
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.077.396  1.015.878  1.139.127 1.039.275  
 Provisão para perdas com créditos de clientes (1.687) (291) (1.866) (291) 
 Resultado na alienação do ativo permanente (1.464) (548) (1.464) (548) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
 1.074.245  1.015.039  1.135.797  1.038.436  
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     
 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos (372.681) (428.483) (405.338) (436.664) 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (291.826) (202.090) (292.057) (204.516) 
 Perda no valor recuperável do imobilizado (2.453) (22.212) (2.453) (22.212) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
(666.960) (652.785) (699.848) (663.392) 
-----------  -----------  -----------  -----------  

VALOR ADICIONADO BRUTO 407.285  362.254  435.949  375.044  
RETENÇÕES     
 Depreciação e amortização (72.448) (81.837) (75.402) (83.515) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA 334.837  280.417  360.547  291.529  

    
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA     
 Equivalência patrimonial (9.174) 307  -      -      
 Receitas financeiras 12.511  23.414  13.062  23.414  
 Variação cambial ativa 12.059  14.669  12.059  15.413  

-----------  -----------  -----------  -----------  
15.396  38.390  25.121  38.827  

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 350.233  318.807  385.668  330.356  

======  ======  ======  ======  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
 Remuneração do trabalho 227.115  238.268  235.437  233.784  
 Impostos, taxas e contribuições 117.621  127.724  133.291  138.504  
 Remuneração de capitais de terceiros 103.496  104.765  114.939  110.018  
 Remuneração de capitais próprios (97.999) (151.950) (97.999) (151.950) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 350.233  318.807  385.668  330.356  

======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Coteminas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em 
Montes Claros, Minas Gerais. A Companhia e sua controlada têm por objeto social a 
produção e a comercialização de fios e tecidos em geral, importação e exportação, podendo 
participar do capital de outras empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de 
capitais. 

A Companhia é uma indústria líder do setor têxtil no Brasil e um dos maiores fabricantes 
integrados no país de tecidos para acessórios domésticos e vestuário.  A Companhia 
produz e comercializa fios, tecidos acabados e não acabados, confeccionados para cama, 
mesa e banho.  Seus produtos confeccionados são comercializados através das mais 
tradicionais marcas do mercado como Artex, Santista, Paládio, Calfat e Garcia, entre outras, 
além de suprir grandes redes com marcas próprias e/ou exclusivas. 

A Companhia e suas filiais, exceto as filiais de Blumenau-SC e Acreúna-GO e também sua 
controlada em Buenos Aires - Argentina, estão instaladas na área da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 13 de março de 2013. 

Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação 
societária, a Companhia apresenta suas demonstrações financeiras consolidadas, 
elaboradas, simultaneamente, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (“IASB”), bem 
como as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão identificadas como “Consolidado”.  

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela 
CVM e estão identificadas como “Controladora”. Essas práticas diferem das IFRS, aplicável 
às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos 
investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para 
fins das IFRS os investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo. 

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, 
apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, 
para melhoria da informação e comparabilidade. 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 
IASB e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2012. 
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2.1 – Conversão de saldos em moeda estrangeira  

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras da controlada incluída na consolidação da Companhia e 
aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de 
equivalência patrimonial são preparadas usando-se a moeda funcional da entidade. A 
moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela 
opera. Ao definir a moeda funcional de sua controlada a Administração considerou qual a 
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a 
moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.  

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional e de apresentação da Companhia.  

b) Conversão dos saldos  

Os resultados e a posição financeira da controlada incluída no consolidado que têm a 
moeda funcional diferente da moeda de apresentação são convertidos pela moeda de 
apresentação, conforme abaixo: 

i)  os saldos ativos e passivos são convertidos à taxa de câmbio vigente na data de 
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas;  

ii)  as contas de resultado são convertidas pela taxa mensal do câmbio; e  

iii)  todas as diferenças resultantes de conversão de taxas de câmbio são reconhecidas no 
patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste acumulado de conversão” e são apresentadas como 
outros resultados abrangentes na demonstração do resultado abrangente. 

2.2 – Práticas contábeis 

Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como 
segue: 

(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida 
se há uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de 
juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros como receitas e 
despesas financeiras no resultado. Os ganhos e perdas extraordinários e as 
transações e provisões que envolvem ativos permanentes são registradas em lucros e 
perdas como “Outras, líquidas”. 

(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não 
derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros 
recebíveis de curto e longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores, 
outras contas a pagar além de outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os 
instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não derivativos 
são mensurados a cada data de balanço, de acordo com a sua classificação, que é 
definida no reconhecimento inicial com base nos propósitos para os quais foram 
adquiridos ou emitidos.  
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Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria de 
“Empréstimos e recebíveis” e juntamente com os passivos financeiros, após seu 
reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no custo 
amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização 
monetária, variação cambial, líquidos de perdas do valor recuperável, quando 
aplicável, são reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas financeiras, 
quando incorridos. 

A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas 
seguintes categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o vencimento; e 
(iii) disponíveis para venda. Também não possui passivos financeiros não derivativos 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 

(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, a variação de seu 
valor justo é registrada no resultado, exceto quando há designação do derivativo para 
hedge de fluxo de caixa, que deverá seguir o método de contabilização descrita para 
hedge de fluxo de caixa. 

O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa 
quando objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que sejam 
atribuíveis tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido 
quanto a uma operação altamente provável de se realizar ou ao risco de taxa de 
câmbio de um compromisso firme não reconhecido.  

No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia 
designa e documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o objetivo da 
política de risco e a estratégia da transação de hedge. A documentação inclui a 
identificação do instrumento de cobertura, o item ou transação a ser protegida, a 
natureza do risco a ser protegido e como a entidade vai avaliar a efetividade do 
instrumento de hedge na compensação da exposição a variações no valor justo do 
item coberto ou dos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais 
instrumentos de hedge sejam efetivos para compensar as alterações no valor justo ou 
fluxos de caixa e são avaliados em uma base contínua para determinar se eles 
realmente têm sido efetivos durante todo o período para os quais foram designados. 

A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento de 
hedge é reconhecida diretamente no patrimônio líquido, enquanto qualquer parcela 
inefetiva é imediatamente reconhecida como receita ou despesa financeira no 
resultado do exercício.  

Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação 
patrimonial são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do hedge 
afetar o resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge. 

Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes 
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o resultado. Se o 
instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido, finalizado ou exercido sem 
substituição ou rolagem, ou se a sua designação como um hedge é revogada, os 
montantes anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados ao 
resultado.  

(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à 
vista, numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos 
inferiores a 90 dias (ou sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e 
estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Caixa e equivalentes de 
caixa são classificados como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo 
amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício. 
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(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para devedores duvidosos--As 
contas a receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, a qual é constituída com base em análise dos 
riscos de realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela 
Administração para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As 
contas a receber de longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas 
taxas de juros de mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto 
prazo quando os efeitos são relevantes. As contas a receber de clientes são 
classificadas como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo 
amortizado.

(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são 
inferiores aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da 
provisão para perdas com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de 
realização líquida são os preços estimados de venda no curso normal dos 
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão de fabricação e 
despesas de vendas diretamente relacionadas. 

(g) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pela 
investida na mesma data-base da controladora. O valor do patrimônio líquido da 
controlada sediada no exterior é convertido para Reais com base na taxa 
corrente de sua moeda funcional e a variação cambial apurada é registrada na 
conta de “Ajuste acumulado de conversão” no patrimônio líquido e também 
demonstrado como resultado abrangente. 

(h) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos 
como despesas quando incorridos. 

(i) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção.  As 
depreciações são computadas pelo método linear com base nas taxas que 
levam em consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que 
aumentam o valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados 
ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para 
resultado quando incorridos. A vida útil estimada dos itens do imobilizado é 
conforme segue: 

Vida útil 

Edifícios 40 anos 
Instalações 15 anos 
Equipamentos 15 anos 
UHE Porto Estrela 35 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Veículos 5 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da 
Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

(j) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com vida útil 
determinada são amortizados linearmente durante o período de vida útil 
estimado. Os ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são 
avaliados pelo seu valor recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que 
justifique sua avaliação. 
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(k) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os 
intangíveis e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente, ou sempre 
que as circunstâncias indicarem que seu valor contábil não seja recuperável. As 
perdas decorrentes desta avaliação, quando existentes, são reconhecidas no 
resultado do exercício. 

(l) Imobilizado disponível para venda--São classificados como disponíveis para a 
venda os ativos imobilizados que não são mais necessários para uso ou 
expansão da Companhia e que foram colocados à venda. São mensurados pelo 
seu valor justo menos despesas de vendas, quando este for menor do que os 
valores residuais contábeis. 

(m) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 
34% sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à 
redução do imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado 
líquido das antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para a controlada 
sediada no exterior, a alíquota de imposto é de 35%. 

(n) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda 
e contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças 
temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com 
as regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando 
realizadas. Somente é reconhecido um ativo de imposto de renda e contribuição 
social diferidos quando há expectativa de lucro tributável futuro.  

(o) Provisões diversas--É constituída em montante julgado suficiente pela 
Administração para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às 
provisões estão apresentados no ativo não circulante. 

(p) Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação--O lucro (prejuízo) básico por ação é 
calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da 
companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro 
(prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações em circulação para presumir a conversão de ações potenciais a 
serem emitidas. A Companhia não possui potencial de emissão de novas ações e, 
portanto, de diluição do lucro (prejuízo) por ações. 

(q) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações 
monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de 
acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos 
índices contratualmente estipulados.  Os ganhos e as perdas cambiais e as variações 
monetárias são reconhecidos no resultado do exercício, exceto pelos ganhos e perdas 
cambiais sobre os investimentos em subsidiária no exterior, os quais são 
reconhecidos no patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. 

(r) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da 
contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de 
devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos ao 
comprador e outras deduções similares. A receita de vendas de produtos é 
reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: (i) A Companhia 
transferiu ao comprador os riscos e benefícios significativos relacionados à 
propriedade dos produtos; (ii) A Companhia não mantém envolvimento continuado na 
gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem 
controle efetivo sobre tais produtos; (iii) o valor da receita pode ser mensurado com 
confiabilidade; (iv) é provável que os benefícios econômicos associados à transação 
fluirão para a Companhia; e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos 
relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.  
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(s) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)--Essa demonstração tem por 
finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante 
determinado período.  É apresentada pela Companhia, conforme requerido pela 
legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras 
individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras 
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme as 
normas das IFRS. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos 
registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações 
financeiras. 

2.3 – Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a 
Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das 
demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, 
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras 
incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil do ativo 
imobilizado, estimativa do valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões 
necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas, determinação de provisões para 
imposto de renda, determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e 
passivos) e outras similares. O resultado das transações e informações quando da efetiva 
realização podem divergir das estimativas. 

2.4 – Critérios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da 
controladora e de sua controlada Coteminas Argentina S.A., da qual possui 100% do 
capital total. 

O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado corresponde à soma 
dos saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas respectivas 
naturezas, complementadas com a eliminação do investimento na empresa controlada, dos 
lucros ou prejuízos não realizados e dos saldos das contas entre as empresas incluídas na 
consolidação. O efeito da variação cambial sobre os investimentos no exterior está 
destacado na demonstração das mutações do patrimônio líquido na rubrica “Ajuste 
acumulado de conversão”. As práticas contábeis da controlada sediada no exterior foram 
ajustadas para as mesmas práticas contábeis da controladora. 

As demonstrações financeiras da empresa controlada sediada no exterior foram convertidas 
para Reais, com base na taxa corrente do Peso Argentino vigente em 31 de dezembro de 
2012, R$0,4155 (R$0,4358 em 31 de dezembro de 2011) e pela média mensal para as 
contas de resultado. 
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2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação 
das Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).  

As interpretações e alterações das normas existentes a seguir foram editadas e estavam 
em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. Entretanto, não tiveram impactos relevantes 
sobre as demonstrações financeiras da Companhia: 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   

Alterações à norma IFRS 7 - 
Divulgações - transferências 
de ativos financeiros 

As alterações aumentam as exigências de 
divulgação de transações que envolvam a 
transferência de ativos financeiros para 
tornar mais transparentes as exposições 
aos riscos na transferência dos ativos 
financeiros. 

Aplicável a exercícios com início em ou 
após 1º de julho de 2011. 

Alterações à norma IAS 12 - 
Impostos diferidos - 
recuperação dos ativos 
subjacentes quando os ativos 
são mensurados pelo modelo 
de valor justo da norma IAS 
40 

De acordo com as modificações, espera-se 
que as propriedades para investimento 
mensuradas com base no modelo de valor 
justo de acordo com a IAS 40 - Propriedade 
para Investimento (equivalente ao CPC 28) 
sejam recuperadas por meio da venda para 
fins de mensuração dos impostos diferidos, 
a menos que a premissa seja refutável. 

Aplicável a exercícios com início em ou 
após 1º de janeiro de 2012. 

Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados 
e/ou revisados e têm a sua adoção opcional em 2012 ou obrigatória para os períodos 
iniciados após 1º de janeiro de 2013. Todavia, não houve adoção antecipada dessas 
normas e alterações de normas por parte da Companhia. Considerando as atuais 
operações da Companhia e de sua controlada, a Administração não espera que essas 
novas normas, interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as 
demonstrações financeiras a partir de sua adoção. 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
     
IFRS 9 (conforme alterada 
em 2010) – Instrumentos Financeiros (*) 

Emitida em novembro de 2009 e 
alterada em outubro de 2010, 
introduz novas exigências para a 
classificação, mensuração e baixa de 
ativos e passivos financeiros. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2015. 

Data Efetiva Mandatória e Divulgações 
de Transição – IFRS 9 e IFRS 7 (*) 

Altera a data de aplicação da IFRS 9 
para exercícios com início em ou 
após 1º de janeiro de 2015 e altera 
os requerimentos de transição da 
IAS39 para a IFRS9. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2015 
(IFRS9) e requerimentos de 
transição para adoção antecipada 
da IFRS9. 

IAS 28 (Revisada 2011) e CPC 18(R2) - 
Investimentos em Coligadas e Entidades 
Controladas em Conjunto 

Revisão da IAS 28 para incluir as 
alterações introduzidas pelas IFRSs 
10, 11 e 12. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IAS 27 (Revisada 2011) e CPC 35(R2) - 
Demonstrações Financeiras Separadas 

Requerimentos da IAS 27 
relacionados às demonstrações 
contábeis consolidadas são 
substituídos pela IFRS 10. 
Requerimentos para demonstrações 
contábeis separadas são mantidos. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 
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Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
IFRS 10 e CPC 36(R3) - Demonstrações 
Financeiras Consolidadas 

Substituiu a IAS 27 em relação aos 
requerimentos aplicáveis às 
demonstrações contábeis 
consolidadas e a SIC 12. A IFRS 10 
determinou um único modelo de 
consolidação com base em controle, 
independentemente da natureza do 
investimento. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IFRS 11 e CPC 19(R2) – Negócios em 
Conjunto 

Eliminou o modelo de consolidação 
proporcional para as entidades com 
controle compartilhado, mantendo 
apenas o modelo pelo método da 
equivalência patrimonial. Eliminou 
também o conceito de “ativos com 
controle compartilhado”, mantendo 
apenas “operações com controle 
compartilhado” e “entidades com 
controle compartilhado”. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IFRS 12 e CPC 45 - Divulgações de 
Participações em Outras Entidades 

Expande os requerimentos de 
divulgação de investimentos nas 
entidades que a Sociedade possui 
influência significativa. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IFRS 13 e CPC 46 - Mensuração do 
Valor Justo 

Substitui e consolida todas as 
orientações e requerimentos 
relacionados à mensuração ao valor 
justo contidos nos demais 
pronunciamentos das IFRSs em um 
único pronunciamento. A IFRS 13 
define valor justo e orienta como 
determinar o valor justo e os 
requerimentos de divulgação 
relacionados à mensuração do valor 
justo. Entretanto, ela não introduz 
nenhum novo requerimento nem 
alteração com relação aos itens que 
devem ser mensurados ao valor 
justo, os quais permanecem nos 
pronunciamentos originais. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IAS 19 (Revisada 2011) e CPC 33 (R1) - 
Benefícios aos Empregados 

Eliminação do enfoque do corredor 
(“corridor approach”), sendo os 
ganhos ou as perdas atuariais 
reconhecidos como outros resultados 
abrangentes para os planos de 
pensão e o resultado para os demais 
benefícios de longo prazo, quando 
incorridos, entre outras alterações. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

Alterações à IAS 1 - Apresentação dos 
Outros Resultados Abrangentes 

Introduz o requerimento de que os 
itens registrados em outros 
resultados abrangentes sejam 
segregados e totalizados entre itens 
que são e os que não são 
posteriormente reclassificados para 
lucros e perdas. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de julho de 2012. 
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Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
Alterações à IFRS 7 – Divulgações – 
Compensação de Ativos e Passivos 
Financeiros 

Introduz requerimentos de divulgação 
de informações sobre todos os 
instrumentos financeiros que são 
compensados conforme permitidos 
pelo IAS 32. 

Aplicável a exercícios e períodos 
com início em ou após 1º de 
janeiro de 2013. 

Alterações à IAS 32 – Compensação de 
Ativos e Passivos Financeiros 

Fornece esclarecimentos sobre a 
aplicação das regras para 
compensação de ativos e passivos 
financeiros. 

Aplicável a exercícios e períodos 
com início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. Aplicação deve 
ser retroativa. 

(*) O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações 
correspondentes às IFRS novas e revisadas e às IFRICs. Em decorrência do compromisso 
do CPC e da CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitidas com base nas 
atualizações feitas pelo IASB, é esperado que esses pronunciamentos e modificações 
sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
CDB – pós fixado 31.010  51.385  31.010  51.385  
Operações compromissadas 12.211  36.196  12.211  36.196  
Cambiais no exterior (US$) 2.666  12.494  2.666  12.494  
Depósitos no exterior -     -     2.035  8.029  
Depósitos em contas correntes 8.278  11.522  8.278  11.522  
 -----------   -----------   -----------   -----------   
 54.165  111.597  56.200  119.626  
 ======   ======   ======   ======   

4. DUPLICATAS A RECEBER 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Clientes no mercado interno  345.502  330.999  345.502  330.999  
Clientes no mercado externo 1.572  1.631  14.061  5.056  
Partes relacionadas     
 Mercado interno 45.070  11.609  45.070  11.609  
 Mercado externo 65.960  54.238  540  4.746  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 458.104  398.477  405.173  352.410  
Provisão para devedores duvidosos (15.286) (13.599) (15.465) (13.599) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 442.818  384.878  389.708  338.811  
Parcelas de curto prazo (442.818) (383.373) (389.708) (337.306) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Parcelas de longo prazo -      1.505  -      1.505  
 ======  ======  ======  ======  

As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de recebimento é de aproximadamente 120 dias (115 em 31 de dezembro 2011). O 
saldo da provisão para devedores duvidosos é considerado pela Administração suficiente 
para cobrir as perdas esperadas com estes títulos. 
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Foi efetuado ajuste a valor presente, no valor de R$30 (R$489 em 31 de dezembro de 
2011), para as contas a receber decorrente de acordo de parcelamento de duplicatas 
vencidas. O ajuste a valor presente equivale aos juros embutidos nas parcelas acordadas 
com o cliente, mantendo-se os valores originais das duplicatas. 

A composição das duplicatas a receber consolidada por idade de vencimento é como 
segue: 

2012 2011 

A vencer 338.868  303.311  
Vencidas até 30 dias 20.230  8.850  
Vencidas de 31 a 60 dias 5.338  2.106  
Vencidas de 61 a 90 dias 4.800  3.212  
Vencidas de 91 a 180 dias 1.091  3.057  
Vencidas de 181 a 360 dias 1.187  5.668  
Vencidas acima de 360 dias 33.659  26.206  

-------------  -------------  
405.173  352.410  

=======  =======  

A movimentação da provisão para devedores duvidosos consolidada é como segue: 

2012 2011 

Saldo no início do exercício (13.599) (13.308) 
   Adições (2.031) (419) 
   Baixas 165  128  

-------------  -------------  

Saldo no final do exercício (15.465) (13.599) 
=======  =======  

5. ESTOQUES 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Matéria-prima, secundários e outros 64.012  134.934  79.214  143.288  
Produtos em elaboração 110.359  179.121  115.027  185.586  
Produtos acabados 120.079  121.487  134.747  137.082  
Peças de reposição 41.578  50.038  44.702  52.824  
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 336.028  485.580  373.690  518.780  
 ======  ======  ======  ======  
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6. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

Consolidado 
2012 2011 

   
Fornecedores de matéria-prima 53.139   57.646  
Fornecedores de energia elétrica 408 5.282
 ----------  ----------  
 53.547  62.928  
 Total no ativo circulante (53.547) (62.520) 
 ----------  ----------  
 Total no ativo não circulante -      408  
 ======  ======  

A Companhia possui contrato de compra e venda de energia elétrica com a CESP – 
Companhia Energética de São Paulo, firmado em 26 de agosto de 2004 para fornecimento 
de energia até dezembro de 2012. Em 10 de janeiro de 2005 foi efetuado adiantamento de 
R$58.314.

Mensalmente a CESP efetua os faturamentos pelo valor vigente e amortiza o adiantamento 
pelo custo histórico e o valor excedente é contabilizado como redução de custo. Em 31 de 
dezembro de 2012, o saldo apresentado no ativo circulante é de R$408 (R$4.874 no ativo 
circulante e R$408 no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2011). 

7. INVESTIMENTO EM CONTROLADA 

 Patrimônio Participação Resultado do Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % exercício 2012 2011 2012 2011 

        
Coteminas Argentina S.A. 23.263  100,00 (9.174) 23.263  33.617  (9.174) 307  
    ======  ======  ======  ======  

8. IMOBILIZADO E IMOBILIZADO DISPONÍVEL PARA VENDA 

a. Imobilizado - controladora 

2012 2011 

Taxa (*) 
% Custo

Depreciação 
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias - 14.938  -      14.938  14.938  
Edifícios 2,3 385.583  (121.856) 263.727  271.594  
Instalações 5,5 219.590  (120.081) 99.509  103.159  
Equipamentos 6,1 998.210  (634.222) 363.988  398.108  
UHE - Porto Estrela (**) 2,2 37.506  (9.420) 28.086  29.137  
Móveis e utensílios 9,7 17.201  (13.336) 3.865  4.672  
Veículos 20,0 34.123  (10.568) 23.555  2.487  
Computadores e periféricos 20,0 9.201  (7.833) 1.368  1.781  
Obras em andamento - 30.406  -      30.406  39.339  
Outros - 12.332  (416) 11.916  12.390  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  1.759.090  (917.732) 841.358  877.605  
  ========  ========  ========  ========  
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b. Imobilizado - consolidado 

2012 2011 

Taxa (*)  
% Custo

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias - 21.701  (11) 21.690  23.449  
Edifícios 2,3 393.387  (122.485) 270.902  279.419  
Instalações 5,5 226.163  (121.642) 104.521  108.401  
Equipamentos 6,1 1.029.550  (654.095) 375.455  407.193  
UHE - Porto Estrela (**) 2,2 37.506  (9.420) 28.086  29.137  
Móveis e utensílios 9,7 17.286  (13.369) 3.917  4.716  
Veículos 20,0 34.170  (10.611) 23.559  2.491  
Computadores e periféricos 20,0 9.691  (8.169) 1.522  1.927  
Obras em andamento - 32.963  -      32.963  40.293  
Outros - 12.332  (416) 11.916  12.389  
  --------------  -------------  -------------  -------------  
  1.814.749  (940.218) 874.531  909.415  
  =========  ========  ========  ========  
      

    (*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados. 
   (**) Vide nota explicativa nº 16 às demonstrações financeiras. 

Tendo em vista sua rentabilidade operacional e geração de caixa a Companhia não 
encontrou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos como 
imobilizado. 

A movimentação dos saldos do ativo imobilizado consolidado é conforme segue: 

Custo:

2011 Adições Baixas 

Transferências 
disponível
para venda Transferências 

Variação
cambial 2012 

Terrenos e benfeitorias 23.460  257  (1.609) -      -      (407) 21.701  
Edifícios 392.789  40  (2) -      942  (382) 393.387  
Instalações 220.070  1.257  (675) (22) 5.842  (309) 226.163  
Equipamentos 1.021.925  10.714  (13.630) (3.344) 15.193  (1.308) 1.029.550  
UHE – Porto Estrela 37.416  90  -      -      -      -      37.506  
Móveis e utensílios 17.188  91  (90) -      100  (3) 17.286  
Veículos (*) 10.371  24.489  (443) -      (245) (2) 34.170  
Computadores e periféricos 9.628  245  (180) -      19  (21) 9.691  
Obras em andamento 40.293  16.109  (972) (185) (21.851) (431) 32.963  
Outros           12.395  52  (115) -      -      -      12.332  
 -------------  ------------  -------------  --------------  -------------  -------------  -------------  
 1.785.535  53.344  (17.716) (3.551) -      (2.863) 1.814.749  
 ========  =======  ========  ========  ========  ========  ========  

(*) Adições no valor de R$23.919 foram liquidadas com créditos acumulados de ICMS.
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Depreciação acumulada: 

2011 Adições Baixas 

Transferências 
disponível
para venda Transferências 

Variação
cambial 2012 

Terrenos e benfeitorias (11) -      -      -      -      -      (11) 
Edifícios (113.370) (9.173) 32  -      -      26  (122.485) 
Instalações (111.669) (10.622) 102  21  456  70  (121.642) 
Equipamentos (614.732) (49.083) 7.660  1.775  (637) 922  (654.095) 
UHE – Porto Estrela (8.279) (1.141) -      -      -      -      (9.420) 
Móveis e utensílios (12.472) (980) 81  -      -      2  (13.369) 
Veículos (7.880) (3.334) 423  -      178  2  (10.611) 
Computadores e periféricos (7.701) (659) 173  -      3  15  (8.169) 
Outros (6) (410) -      -      -      -      (416) 
 --------------  --------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  --------------  
 (876.120) (75.402) 8.471  1.796  -      1.037  (940.218) 
 =========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

c. Imobilizado disponível para venda 

No curso normal de suas operações, a Companhia vem atualizando seu parque industrial, e 
com isso, disponibilizou para venda máquinas e equipamentos já substituídos em parte. 
Adicionalmente os equipamentos disponibilizados decorrentes da readequação das 
capacidades produtivas, também foram incluídos nesta rubrica. Esses ativos foram 
avaliados pelo menor valor entre seu valor contábil e seu valor de mercado, resultando no 
reconhecimento de perdas prováveis em sua realização (redução ao valor recuperável) 
como segue:

Controladora e consolidado 

2012 2011 

   
Custo 130.129  144.354  
Depreciação (99.933) (105.998) 
Provisão para perda (29.451) (30.706) 
 ----------  ----------  
 745  7.650  
 ======  ======  

A movimentação do imobilizado disponível para a venda foi como segue: 

2011 Adições Baixas Transferências 2012 

Custo 144.354  550  (18.326) 3.551  130.129  
Depreciação (105.998) -      7.861  (1.796) (99.933) 
Provisão para perda (30.706) (2.474) 3.729  -      (29.451) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
 7.650  (1.924) (6.736) 1.755  745  
 ======  ======  ======  ======  ======  
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9. FORNECEDORES 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Mercado interno  76.323  95.924  76.323  95.924  
Mercado externo 684  569  4.178  1.982  
Empresas associadas:     
 Mercado interno -      9  -      9  
 Mercado externo -      5.580  -      45  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 77.007  102.082  80.501  97.960  
 ======  ======  ======  ======  

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de pagamento é de aproximadamente 14 dias (18 dias em 31 de dezembro de 2011). 
Em fornecedores no mercado interno estão incluídos créditos de compras de matéria-prima 
(algodão), no valor de R$52.282 (R$65.169 em 31 de dezembro de 2011). 

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

  Taxa anual  Consolidado

Moeda de juros - % Vencimento 2012 2011 
Pré-pagamento exportação:      
 Banco Santander (Brasil) S.A.  US$ Libor+1,35 2012 -      29.807  
 Banco Itaú BBA S.A.  US$ Libor+1,35 2012 -      29.807  
    -----------  -----------  
    -      59.614  
Moeda nacional:      
 Programa de Apoio ao 
      Desenvolvimento Industrial – PROADI R$ TR 2013 38  22  
 Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       R$ 4,5 a 9,0 2016 29.716  38.026  
 BNDES (Revitaliza)   R$ 4,5 a 9,0 2016 29.716  38.026  
 Banco do Brasil S.A. (NCE)  R$ IRP + 10,81 2012 -      48.318  
 BNDES (Finame) R$ 4,5 e 7,0 2020 5.057  4.734  
 Banco do Brasil S.A. (conta garantida) R$ 118,6 do CDI 2013 3.350  32.877  
 Bradesco S.A. (conta garantida) R$ 120 do CDI 2012 -      14.276  
 Banco Santander S.A. R$ TJLP+5,0 2013 31.684  -      
 Banco Votorantim S.A. R$ TJLP+3,0 2015 49.484  -      
 Banco do Brasil S.A. (NCI) R$ 106,5/102 do CDI 2014 248.544  207.827  
 Banco Itaú BBA S.A (b) R$ 117,7 do CDI 2014 205.730  209.389  
    -----------  -----------  
    603.319  593.495  
Moeda estrangeira:      
 Banco do Brasil – Finimp (a) US$ 2,4 2012 -      38.919  
 Bradesco S.A. - Finimp (a) US$ 2,5 2012 -      56.596  
 Banco Santander Brasil – Finimp (a) US$ 2,7 2012 -      11.006  
 Banco Francês (c) $ARG 14,4 2014 2.192  3.392  
 Banco Patagonia (c) $ARG 15,6 e 19,0 2013 9.067  -      
    -----------  -----------  

    11.259  109.913  
    -----------  -----------  

Total    614.578  763.022  
      
Parcelas de curto prazo    (286.610) (300.604) 
    -----------   -----------  
Parcelas de longo prazo    327.968  462.418  
    =======  =======  

(a) Os empréstimos Finimp foram contratados em Dólares com swap para 
aproximadamente 91% do CDI (vide nota explicativa 17.d.5.1). 

(b) Empréstimo contratado originalmente em dólares mais 4,60% a.a. com swap para 
aproximadamente 117,7% do CDI com a mesma contraparte. 
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(c) Empréstimos mantidos pela controlada sediada na Argentina.  

Os empréstimos são garantidos por: (i) direitos de exportação, títulos de crédito e produtos 
a eles relacionados, para os financiamentos denominados “Pré-pagamento exportação”; 
(ii) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na cidade de São Gonçalo do 
Amarante - RN, gravados em 1º grau, além de fiança da CTNM para os financiamentos 
denominados “Revitaliza”; e (iii) por avais e garantias bancárias para os demais 
financiamentos. 

Os vencimentos dos empréstimos são como segue: 

2013 2014 2015 2016 a 2020 Total 
      
Moeda nacional:      
 Programa de Apoio ao 
      Desenvolvimento Industrial – PROADI 38 -      -      -      38  
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       8.361  8.266  8.266  4.823  29.716  
    BNDES (Revitaliza)   8.361  8.266  8.266  4.823  29.716  
 BNDES (Finame) 638  726  725  2.968  5.057  
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida) 3.350  -      -      -      3.350  
 Banco Santander S.A. 31.684  -      -      -      31.684  
 Banco Votorantim S.A. 9.484  24.000  16.000  -      49.484  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) 208.683  39.861  -      -      248.544  
 Banco Itaú BBA S.A 5.730  200.000  -      -      205.730  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 276.329  281.119  33.257  12.614  603.319  
Moeda estrangeira:      
 Banco Francês 1.214  978  -      -      2.192  
 Banco Patagonia 9.067  -      -      -      9.067  
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 10.281  978 -      -      11.259  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 286.610  282.097  33.257  12.614  614.578  
 =======  =======  =======  =======  =======  

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a. Capital social 

O capital social subscrito e realizado em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 
2011, está representado como segue: 

N° de ações 

Ordinárias 1.121.000.609
Preferenciais 483.685.065
 -------------------
 1.604.685.674
 ===========

Não houve movimentação do número de ações subscritas e realizadas para o período entre 
1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. 

Todas as ações são nominativas, sendo as ordinárias sem valor nominal e as preferenciais 
com valor nominal de R$0,73.  As ações preferenciais possuem direito de voto e gozam das 
seguintes vantagens: (a) prioridade no reembolso do capital na hipótese de liquidação; e (b) 
direito a um dividendo fixo, cumulativo, correspondente à aplicação da taxa CDI ajustada 
sobre o respectivo valor nominal, não participando as mesmas ações preferenciais do lucro 
remanescente após o pagamento do dividendo fixo cumulativo, pagável a débito de reserva 
de capital, na forma do inciso 5° do art. 17 da Lei n° 6.404/76.  
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  b. Dividendos 

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do 
exercício, ajustado conforme estatuto e a Lei n° 6.404/76.  

Em reunião extraordinária da diretoria da Companhia, realizada em 30 de junho de 2012, foi 
aprovada a proposta de distribuição dos dividendos fixos e cumulativos previsto no Estatuto 
Social (parágrafo 3º, letra “b” do artigo 5º), apurados nos exercícios de 2010 e 2011, 
limitados ao montante da reserva de capital existente em 31 de dezembro de 2011, no valor 
de R$68.368. 

12. DEBÊNTURES COM PARTE RELACIONADA 

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 2006, foi aprovada a 
primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia, para 
distribuição privada, nas condições abaixo: 

Emissão:  24 de janeiro de 2006 
Série: Única 
Quantidade: 50.057 Debêntures 
Valor nominal na data de emissão: R$ 1 
Remuneração: Variação cambial mais juros equivalentes à taxa Libor de 3 meses, 

acrescida da sobretaxa de 3% ao ano. 
Amortização dos juros: Pagamentos trimestrais, com último vencimento para 21/06/2013. 
Amortização do principal: 17 parcelas trimestrais e sucessivas, com primeiro vencimento para 

21/06/2009 e último para 21/06/2013. 

A totalidade das Debêntures foi subscrita pela Companhia de Tecidos Norte de Minas – 
Coteminas (“CTNM”), controladora indireta da Companhia. No passivo circulante foram 
provisionados os juros pró-rata até 31 de dezembro de 2012 e as parcelas do principal no 
valor de R$11.892 (R$25.388 no passivo circulante e R$5.266 no passivo não circulante  
em 31 de dezembro 2011). No exercício findo em 31 de dezembro de 2012, foram 
contabilizados juros de R$1.039 (R$1.169 em 2011) e variação cambial devedora de 
R$2.562 (R$3.431 de variação cambial devedora em 2011). 
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13. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Consolidado 
A receber A pagar Encargos financeiros 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 

       
Springs Global Participações S.A.  430  62.648  -      -      3.572  (1.293) 
Companhia de Tecidos Norte de  
    Minas – COTEMINAS (CTNM) -      -      -      8.207 (487) (65) 
American Sportswear 5.493  32.522  -      -      2.654  1.237  
Springs e Rossini Participações S.A. 82  56  -      -      6  2  
Springs Global US, Inc. 20.180  48.266  -      -      -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------    ---------- 
 26.185  143.492  -      8.207  5.745  (119) 
 ======  ======  ======  ======  ======  ====== 

Os saldos mantidos com partes relacionadas sediadas no Brasil possuem vencimento de 
longo prazo, e os encargos são calculados de acordo com as taxas equivalentes às 
praticadas pelo mercado financeiro (100% da variação do Certificado de Depósito 
Interbancário – CDI mais 1,375% a.a.). 

Em 2012, a Companhia forneceu produtos de cama, mesa e banho para sua controlada na 
Argentina, no valor de R$44.083 (R$45.589 em  2011) e recebeu produtos intermediários 
para a confecção de toalhas no valor de R$3.798 (R$8.713 em 2011). 

Em 2011, a Companhia forneceu produtos intermediários para Companhia Tecidos 
Santanense, empresa ligada, no valor de R$9.386 (R$39.218 em 2011). 

Em 2012, a Companhia forneceu produtos de cama, mesa e banho para Springs Global US, 
Inc. (SGUS), empresa ligada, no valor de R$2.077 (R$9.719 em 2011). 

Em 2012, a Companhia forneceu produtos intermediários para MMartan, empresa ligada, no 
valor de R$16.235 (R$14.676 em 2011). 

Em 2012, a Companhia forneceu produtos intermediários para American Sportswear (ASW), 
empresa ligada, no valor de R$35.853 (R$7.836 em 2011). 

Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são 
realizadas a preços e taxas de mercado. 

Conforme previsto no acordo de acionistas da controladora Springs Global Participações 
S.A. (“Springs”), a Companhia deve pagar por serviços prestados o valor equivalente a 
US$3.500 mil ao acionista controlador da Springs, a CTNM. Em 2012 foram provisionados a 
esse título R$6.751 (R$5.872 em 2011). 

Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração 
estão destacados nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da 
administração”. A Companhia não possui obrigação adicional de pós-emprego, bem como 
não oferece outros benefícios de longo prazo. 
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14. IMPOSTO DE RENDA E OUTROS IMPOSTOS 

  a. Incentivos fiscais 

Todas as unidades fabris da Companhia sediadas no Brasil, exceto as unidades de 
Blumenau-SC e Acreúna-GO, estão localizadas na região da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, beneficiando-se de incentivos fiscais federais e 
estaduais.  

Os incentivos fiscais federais e estaduais da Companhia e de suas unidades fabris estão 
programados para expirar em diferentes datas, dependendo da instalação industrial em 
questão, até 31 de dezembro de 2016. 

Os incentivos federais são calculados a partir do imposto de renda devido sobre o resultado 
obtido nas operações comerciais e industriais, contabilizados como redução da provisão de 
imposto de renda, em contrapartida ao resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2012 
e 2011, não foram obtidos esses incentivos por não ter havido base tributável incentivada. 

b. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social 

Operações continuadas: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Resultado das operações continuadas antes 
  dos impostos (46.347) (40.107) (47.140) (39.456) 
  Diferenças permanentes:   
    Equivalência patrimonial 9.174 (307) -      -      
    Lucro tributável de controlada no exterior -     1.212 -      -      
    Receitas não tributadas – RTT (39.332) (26.036) (39.332) (26.036) 
    Preços de transferência 3.555 22.848 3.555  22.848  
    Outros 1.255 1.790 1.255  2.044  
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Base de cálculo dos impostos sobre o lucro (71.695) (40.600) (81.662) (40.600) 

Alíquota de 34% 24.376 13.804 27.765  13.804  
Créditos de controlada no exterior  -     412 -      -      
Créditos fiscais não constituídos (24.406) (14.351) (27.794) (14.351) 
Outros 30 135 822  (104) 
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Total dos impostos sobre as operações 
   continuadas -     -     793  (651) 
 ======= ======= =======  =======  

Impostos correntes -     -     -      (651) 
Impostos diferidos -     -     793  -      
 ======= ======= =======  =======  
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Operações descontinuadas: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Resultado das operações descontinuadas 
  antes dos impostos (51.652) (111.843) (51.652) (111.843) 
  Alíquota de 34% 17.561 38.026 17.561  38.026  
  Créditos fiscais não constituídos (17.561) (38.026) (17.561) (38.026) 
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Total dos impostos sobre o resultado das 
  operações descontinuadas -     -     -      -      
 ======= ======= =======  =======  

A Companhia, com base em plano de negócios, reestruturações e projeções futuras, 
manteve os ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais acumulados. Em 31 de 
dezembro de 2012, a Companhia  possuía R$ 442.260 em prejuízos fiscais (R$317.784 em 
2011) e R$446.789 de base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro 
(R$323.090 em 2011), cujos ativos fiscais não foram reconhecidos. Os ativos fiscais 
reconhecidos são líquidos dos benefícios fiscais concedidos pela SUDENE à Companhia. 
As projeções futuras consideram o maior foco para atendimento ao mercado nacional, cujas 
vendas possuem maior rentabilidade, incremento nas margens em decorrência da venda de 
produtos de maior valor agregado, entre outras. Com base nestas ações e nas premissas 
utilizadas na preparação do plano de negócios, a Administração possui expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros que permitirão a realização dos créditos tributários 
diferidos. 

 c. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos consolidados, registrados 
nas demonstrações financeiras, são provenientes de provisões temporariamente não 
dedutíveis e prejuízos fiscais da controladora e de sua controlada e são compostos como 
segue: 

Saldos 
 em 

2011 

Reconhe-
cidos no 
resultado Outros

Saldos 
 em 

2012 
Ativo:     
  Provisões dedutíveis somente quando realizadas:     
      Provisões diversas 24.477  1.349  -      25.826  
  Prejuízo fiscal, líquido 20.898  (1.244) -      19.654  
  Créditos fiscais de controlada no exterior 7.579  688  135  8.402  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Ativo não circulante 52.954  793  135  53.882  
 ======  ======  ======  ======  
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A Administração, com base em orçamento e plano de negócios, estima que os créditos 
fiscais sejam realizados durante os próximos exercícios, conforme demonstrado a seguir: 

Ano
Consolidado 

2012 

2013 5.202  
2014 399  
2015 4.025  
2016 6.455  

2017 em diante 37.801  
 ----------  
 53.882  
 ======  

  d. Impostos a recuperar  

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Imposto de renda e contribuição social -  
     Antecipações 2.142 7.502 9.331 10.330  
Imposto sobre circulação de mercadorias e 
     serviços – ICMS 6.255 36.425  6.255 36.425  
INSS a recuperar  -        -       
IVA -       -       6.227  5.164  
Outros 22  -       3.684  3.047  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 8.419  43.927  25.497  54.966  
Circulante (2.408) (10.224) (19.153) (20.883) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Não circulante 6.011  33.703  6.344  34.083  
 ======  ======  ======  ======  

15. PROVISÕES DIVERSAS 

A Companhia e sua controlada vêm discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos 
e reclamações trabalhistas.  A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco 
efetuada pela Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas 
consideradas prováveis. 

A Companhia possui processos tributários e cíveis, cuja perda foi estimada como possível, 
no valor de R$9.267 e R$648 respectivamente.
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Os processos judiciais cuja perda foi estimada como provável são assim resumidos: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Processos fiscais:  
 INSS 2.555 2.554 2.555 2.554  
 Outras 13 13 13 13  
Trabalhistas 6.994 5.158 8.364 6.059  
Cíveis e outras 2.699 2.735 2.699 2.735  
 ---------- ---------- ---------- ----------  
 12.261 10.460 13.631 11.361  
 ====== ====== ====== ======  

Depósitos judiciais 10.058 10.460 10.058 10.460  
 ====== ====== ====== ======  

INSS – A Companhia é pólo ativo em ação contra a Fazenda Nacional questionando a 
incidência da contribuição sobre verbas consideradas indenizatórias. 

Trabalhistas – A Companhia e sua controlada são pólo passivo em ações movidas por ex-
funcionários e terceiros. 

Cíveis – A Companhia é pólo ativo em ação contra a União questionando a legalidade da 
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária e COFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. 

As movimentações do saldo das provisões diversas consolidadas são apresentadas a 
seguir: 

 Saldos em   Saldos em 
2011 Adições Baixas 2012 

Processos fiscais:   
 INSS 2.554 1 -     2.555  
 Outras 13 -     -     13  
Trabalhistas 6.059 5.919 (3.614) 8.364  
Cíveis e outras 2.735 34 (70) 2.699  
 ---------- --------- --------- ----------  
 11.361 5.954 (3.684) 13.631  
 ====== ====== ====== ======  

16. CONCESSÕES GOVERNAMENTAIS 

A Companhia participa em consórcio de concessão de geração de energia elétrica com as 
empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e  Vale (denominada anteriormente 
Companhia Vale do Rio Doce), em partes iguais de 33,33%, para cuja administração não foi 
constituída empresa com característica jurídica independente. São mantidos controles nos 
registros contábeis da Companhia, equivalentes à sua participação. 

Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia e os demais consorciados 
pagarão à União parcelas ao longo do tempo de concessão, conforme demonstrado a 
seguir.   
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Início do prazo de concessão:  10 de julho de 1997 
Prazo de concessão:                 35 anos 
Valor total da concessão:      R$333.310 
Atualização monetária:    IGPM 

Parcelas anuais demonstrando os valores totais da concessão:

 5º ao 15º ano 16º ao 25º ano 26º ao 35º ano 
 2002 a 2012 2013 a 2022 2023 a 2032 
 -------------------- -------------------- --------------------       
Valores históricos:    
Parcela mínima 120       120        120         
Parcela adicional -        12.510       20.449         
 -------------------- -------------------- -------------------        
Parcela anual 120       12.630        20.569         

Parcelas totais 1.320       126.300       205.690        
Parcelas atualizadas 4.742       453.722       738.915        
 =========== =========== ===========        

Para fins contábeis, a Companhia reconhece as despesas incorridas pelo regime de 
competência, em contrapartida ao exigível a longo prazo, de forma linear, tendo como base 
sua participação no valor total da outorga; 33,33%, a valor presente, considerando a taxa 
básica de juros, atualizada pelo IGPM. Em 31 de dezembro de 2012 esse valor 
representava R$62.974, sendo R$13.115 classificados no passivo circulante e R$49.859 
classificados como exigível de longo prazo (R$72.988 em 31 de dezembro de 2011, sendo 
R$4.141 classificados no passivo circulante e R$68.847 classificados como exigível de 
longo prazo). 

Os valores consignados no ativo imobilizado, objeto da presente concessão, em 31 de 
dezembro de 2012, somam R$28.086 (R$29.137 em 31 de dezembro de 2011) (vide nota 
explicativa n° 8 às demonstrações financeiras) e consideram a participação da Companhia 
nos investimentos realizados para a construção da Usina Hidroelétrica de Porto Estrela, 
localizada no Rio Santo Antonio, a 270 km de Belo Horizonte, com potência instalada de 
112MW. A referida Usina iniciou sua geração no final de 2001. 

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais--A Companhia e sua controlada mantêm operações com 
instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados 
através de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição aos 
mesmos. Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e 
descritas no quadro abaixo. 

Os principais fatores de risco que a Companhia e sua controlada estão expostas refletem 
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-
operacionais (tais como, comportamento de demanda, concorrência, inovação tecnológica, 
mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são inerentes a sua atividade e 
são endereçados pela Administração da Companhia. Os riscos econômico-financeiros 
refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos 
instrumentos financeiros que a Companhia e sua controlada utilizam e as suas contrapartes. 
Esses riscos são administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e 
determinação de limites. 

b) Valor justo--o valor justo dos instrumentos financeiros anteriormente citados está 
demonstrado a seguir:  
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Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

 Valor 
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

ATIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Caixa e equivalentes de caixa  54.165  54.165  111.597 111.597 56.200  56.200  119.626  119.626  
  Duplicatas a receber 442.818  442.818  383.373 383.373 389.708  389.708  337.306  337.306  
  Instrumentos derivativos (b) -      -      11.225 11.225 -      -      11.225  11.225  
  Outros créditos a receber 8.946  8.946  10.344 10.344 17.286  17.286  9.977  9.977  
       
NÃO CIRCULANTE:       
  Duplicatas a receber -      -      1.505 1.505 -      -      1.505  1.505  
  Partes relacionadas 26.185  26.185  143.492 143.492 26.185  26.185  143.492  143.492  

PASSIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (a) 276.329  276.329  299.484 299.484 286.610  286.610  300.604  300.604  
  Debêntures com parte 
     relacionada (a) 11.892  11.892  25.388 25.388 11.892  11.892  25.388  25.388  
  Fornecedores 77.007  77.007  102.082 102.082 80.501  80.501  97.960  97.960  
  Outras contas a pagar 33.283  33.283  26.664 26.664 33.283  33.283  26.664  26.664  
       
NÃO CIRCULANTE:       
Exigível a longo prazo:       
  Empréstimos e financiamentos (a) 326.991  326.991  460.146 460.146 327.968  327.968  462.418  462.418  
  Debêntures com parte 
     relacionada (a) -      -      5.266 5.266 -      -      5.266 5.266
  Partes relacionadas -      -      8.207 8.207 -      -      8.207  8.207  
  Outras obrigações 37  37  181 181 9.121  9.121  1.881  1.881  
         

(a) Os valores justos dos empréstimos e financiamentos e das debêntures aproximam-se 
aos valores do custo amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função 
de que estão indexados por taxas flutuantes de juros (TJLP, CDI e LIBOR), as quais 
acompanham as taxas de mercado. 

(b) Os valores justos dos instrumentos derivativos são baseados em cotações no 
mercado secundário destes títulos, portanto, classificados como nível II de informação.   

Considerando que os vencimentos dos demais instrumentos financeiros são de curto prazo, 
a Companhia estima que seus valores justos aproximam-se aos valores contábeis. 

c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros 
derivativos, todos os instrumentos financeiros listados acima são classificados como 
“Empréstimos e recebíveis”, no caso de ativos, ou “Outros passivos financeiros”, no caso de 
passivos, avaliados inicialmente ao valor justo e atualizados pelo custo amortizado. Os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados como “Mensurados ao valor justo por 
meio do resultado”. 
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d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos e não derivativos:

d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o 
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com 
rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz 
respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities (algodão) e volatilidade 
das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis 
variações não esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas 
variações.

O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos 
de mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o gerenciamento 
da volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados 
ocorre ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto destas transações é analisado 
trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa e Dívida onde a marcação a 
mercado destas transações é discutida e validada. Todos os instrumentos financeiros 
derivativos estão reconhecidos pelo seu valor justo nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 

d.2 - Política de uso de derivativos--Conforme política interna, o resultado financeiro da 
Companhia deve ser oriundo da geração de caixa do seu negócio e não de ganhos no 
mercado financeiro. Portanto, considera que a utilização de derivativos deve ser apenas 
para proteger eventuais exposições que ela possa ter decorrentes dos riscos nos quais ela 
está exposta, sem fins especulativos. A contratação de um derivativo tem como objetivo a 
redução da exposição aos riscos de mercado da Companhia.  

d.3 - Risco de taxa de câmbio--Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e sua 
controlada virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.  

d.3.1) Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior: 

A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial, a 
saber:

Total dos investimentos no exterior 2012 2011 

Em Reais 23.263  33.617  
 ------------  ------------  
Em milhares de $ARG (Peso Argentino) 55.986  77.139  
Em milhares de Dólares equivalentes 11.384  17.921  
 =======  =======  
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d.3.2) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição 
cambial da Companhia, são como segue: 

Instrumentos financeiros 2012 2011 

Caixa e equivalentes de caixa 2.666  12.494  
Duplicatas a receber  67.532  55.869  
Fornecedores  (684) (6.149) 
Financiamentos -      (59.614) 
Debêntures (11.892) (30.654) 
Partes relacionadas 20.180  48.266  
 -----------  -----------  
Total da exposição em Reais 77.802   20.212  
 -----------  -----------  
Total da exposição em milhares de  
    Dólares equivalentes 38.073  10.775  
 ======  ======  

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, 
considerando os fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já 
contratados em 31 de dezembro de 2012 é como segue: 

Vencimento Risco

Valor da 
exposição 
US$ mil 

Cenários 

Provável II III 
      

      
2013 Baixa do Dólar 28.197  344  (14.147) (28.638) 
2015 Baixa do Dólar 9.876  3.936  (2.092) (8.121) 

----------  ----------  ----------  -----------  
  38.073  4.280  (16.239) (36.759) 

======  ======  ======  =======  

Valores entre parênteses (negativos), demonstrados nos cenários acima, referem-se à 
variação cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita. 

Cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se o 
fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de 
Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para os cenários II e 
III, foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.3.3) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na 
Companhia e sua controlada. 

Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia não obteve resultados com esse tipo de 
derivativo. Em 31 de dezembro de 2011, o resultado com derivativos relacionados ao risco 
de câmbio foi uma despesa de R$610, contabilizados na rubrica “Variações cambiais 
líquidas”.  

d.4 – Risco de preços de commodities (algodão)--Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia e sua controlada virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço 
do algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma 



468

26

significativa pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a 
Companhia não consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens.  

d.5 - Risco de taxa de juros--O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores 
mobiliários rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos 
Interbancários – CDI. A Administração da Companhia considera não relevante o efeito da 
exposição às variações de mercado nas taxas de juros contratadas para os passivos sobre 
os quais incidem juros equivalentes à TR e a TJLP portanto, não está apresentando a 
análise de sensibilidade. 

d.5.1) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros derivativos: 

As principais informações sobre os instrumentos derivativos estão assim demonstradas: 

2011 

Descrição 

Valor de 
referência 
(nocional)
US$ mil 

Valor
justo

Saldo
contábil

a receber 
   
Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: 2012 20.450 4.229 4.229  

Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: 2012 35.575 6.996 6.996  
 ------------ ------------ ------------  
 56.025 11.225 11.225  
 ======= ======= =======  

Contratos de swap de taxa de juros – são classificados e registrados pelo seu valor justo e 
se baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos denominados em Dólares - Finimp, 
previstos para as datas de vencimento dos contratos até junho de 2012. Tiveram seus 
ganhos e perdas realizados registrados no resultado, na rubrica “Despesas financeiras – 
juros sobre empréstimos”. Os valores provisionados correspondiam ao valor justo desses 
derivativos e foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa de juros futura nas datas de vencimento e 
algoritmos próprios, e comparados com as informações obtidas diretamente da instituição 
financeira contraparte que avalia esses instrumentos financeiros. 

Os derivativos são negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estão 
sujeitos a depósito de margem. Em 31 de dezembro de 2012, o resultado com esses 
derivativos foi uma receita de R$3.038. Em 2011 o resultado com esses derivativos foi uma 
receita de R$11.225. 
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d.5.2) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros não derivativos: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição de 
juros variáveis da Companhia, são como segue: 

2012 2011 

Descrição 

Valor do 
principal
R$ mil 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

    
Contrato de empréstimo --    
  Juros: 102% do CDI   
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.   
  Vencimento: junho/2013 200.000 6.967 206.967 7.827  207.827  

Contrato de empréstimo --    
  Juros: 106,5% do CDI   
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.   
  Vencimento: abril/2014 40.000 1.577 41.577 -      -      

Contrato de Swap --  
  Juros: 117,7% do CDI   
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.   
  Vencimento: outubro/2014 200.000 5.730 205.730 9.389  209.389  

 ------------ ------------ ------------ ------------  ------------  
 440.000 14.274 454.274 17.216  417.216  
 ======= ======= ======= =======  =======  

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, 
considerando os fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2012, é 
como segue: 

Vencimento Risco

Saldo
médio do 
principal 

Cenários 

Provável II III 
      

2013 Alta do CDI 340.000  (23.365) (30.416) (36.632) 
2014 Alta do CDI 146.667  (10.058) (14.460) (17.448) 

  ======  ======  ======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à 
despesa de juros em seus respectivos anos e cenários, considerando-se os saldos médios 
dos empréstimos em cada ano.

Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, considerando-se os vencimentos do principal e do juros.  
Para os cenários II e III, foi considerada uma majoração das taxas futuras do “CDI” em 25% 
e 50% respectivamente.  

As taxas de juros futuras do CDI foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.6 – Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito às suas 
aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Esse risco é mitigado pela política de 
aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte.   

O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a 
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito 
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, 
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que 
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de 
crédito para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.
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d.7 – Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os 
vencimentos dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de liquidação dos 
mesmos, e utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como 
segue: 

Total 

Prazo de liquidação previsto 

Obrigações contratuais 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 3 

anos 
De 3  a 5 

anos 
Mais de  
5 anos 

  Empréstimos e financiamentos 671.393 323.935 318.312 27.559  1.587  
  Debêntures com parte relacionada 12.261 12.261 -     -      -      
  Fornecedores 84.440 84.440 -     -      -      
 ----------- ----------- ----------- -----------  -----------  
 768.094 420.636 318.312 27.559  1.587  
 ====== ====== ====== ======  ======  

d.8 – Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar 
a continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos 
seus acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por 
estas demonstrações financeiras. A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta: 

Consolidado 
2012 2011 

     
Empréstimos e financiamentos 614.578  763.022  
Instrumentos derivativos -      (11.225) 
Caixa e equivalentes de caixa (56.200) (119.626) 
 ------------  ------------  
  Total da dívida líquida 558.378  632.171  

------------  ------------  
  Total do patrimônio líquido 1.042.651  1.210.198  
 ------------  ------------  
  Total da dívida líquida e  
      patrimônio líquido 1.601.029  1.842.369  
 ========  ========  
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18. DESPESA POR NATUREZA 

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função. A 
seguir apresenta as despesas por natureza e sua classificação por função. 

Por natureza: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Custo das matérias primas, materiais e  
   serviços adquiridos de terceiros (467.104) (623.631) (504.902) (639.529) 
Benefícios a empregados (227.115) (238.267) (235.437) (233.785) 
INSS (27.545) (51.633) (31.550) (51.266) 
Depreciação e amortização (72.448) (81.837) (75.402) (83.515) 
Variação dos estoques de produtos  
   acabados e em processo (79.855) 94.951  (80.971) 101.427  
Outros custos e despesas (4.566) (2.452) (4.746) (2.452) 
 -------------  -------------  ------------  ------------  
Total das operações continuadas e 
   descontinuadas (878.633) (902.869) (933.008) (909.120) 
 =======   ========   =======   ========   

Por função: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Operações continuadas:     
  Custo dos produtos vendidos (694.155) (659.882) (735.781) (658.152) 
  Vendas (92.526) (87.061) (100.202) (91.721) 
  Gerais e administrativas (46.416) (49.281) (51.489) (52.602) 
  Honorários da administração (6.342) (6.923) (6.342) (6.923) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total das operações continuadas (839.439) (803.147) (893.814) (809.398) 
     
Operações descontinuadas:     
  Custo dos produtos vendidos (39.194) (99.722) (39.194) (99.722) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total das operações descontinuadas (39.194) (99.722) (39.194) (99.722) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total das operações continuadas e 
  descontinuadas (878.633) (902.869) (933.008) (909.120) 
 ========  ========  ========  ========  

19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida apresentada 
na demonstração do resultado do exercício: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

RECEITA OPERACIONAL:     
 Vendas brutas 1.187.110  1.099.371  1.236.253  1.115.760  
 Deduções das vendas (293.943) (269.772) (285.644) (265.470) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 893.167  829.599  950.609  850.290  

========  ========  ========  ========  
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20. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO 

O prejuízo básico por ação foi calculado como segue: 

Controladora
2012 2011 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES CONTINUADAS (46.347) (40.107) 
   
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (51.652) (111.843) 
 -------------------  -------------------  
PREJUIZO DO EXERCÍCIO (97.999) (151.950) 
   
Resultado atribuído à:   
   Ações ordinárias (68.460) (106.149) 
   Ações preferenciais (29.539) (45.801) 
   
Número médio ponderado de ações:   
   Ordinárias  1.121.000.609  1.121.000.609  
   Preferenciais 483.685.065  483.685.065  
 -------------------  -------------------  
 1.604.685.674  1.604.685.674  
   
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO BÁSICO E 
   DILUÍDO POR LOTE DE MIL AÇÕES:    
   
   Operações continuadas-   
       Ações ordinárias – R$ (28,88) (24,99) 
       Ações preferenciais – R$ (28,88) (24,99) 
   
   Operações descontinuadas-   
       Ações ordinárias – R$ (32,19) (69,70) 
       Ações preferenciais – R$ (32,19) (69,70) 
   
   Total-   
       Ações ordinárias – R$ (61,07) (94,69) 
       Ações preferenciais – R$ (61,07) (94,69) 
 =======   ======   

A Companhia não possui ações com potencial efeito dilutivo. Portanto, o lucro básico por 
ação é igual ao lucro diluído por ação. 

21. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

Em conexão com a descontinuidade de algumas unidades de negócios da empresa ligada 
SGUS, a qual importava direta ou indiretamente a totalidade da produção da Companhia 
destinada ao mercado norte americano, a Companhia, no contexto do programa de 
readequação de sua capacidade fabril aos mercados interno e do MERCOSUL, anunciou 
em 2011 investimentos na transformação de 3 unidades fabris em polo de desenvolvimento 
urbano. As unidades de: (i) São Gonçalo do Amarante, RN; (ii) Matriz em Montes Claros – 
MG; e (iii) parte da unidade em Blumenau – SC, serão transformadas em áreas de 
desenvolvimento urbano, com construção de conjuntos residenciais, escritórios e shopping 
centers, com fortes investimentos na construção civil, comércio e serviços. 

Com isso, a Companhia desmobiliza a porção de sua capacidade instalada destinada à 
exportação para a SGUS, que chegou a representar 60% de suas vendas. 

Parte das máquinas e equipamentos dessas unidades foi realocada para outras unidades 
fabris e o restante dos equipamentos, incluindo os equipamentos que foram substituídos de 
outras unidades fabris, foi classificado na rubrica “Imobilizado disponível para venda”, pelo 
seu valor de mercado quando inferior ao valor de custo (vide nota 8.c). 
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Os imóveis e instalações continuam classificados nas rubricas originais do ativo imobilizado, 
tendo-se em conta que seu valor residual é inferior aos valores de realização orçados nos 
projetos de urbanização acima mencionados, e se constituirão futuramente em 
investimentos nos respectivos projetos.  

No decorrer do exercício de 2012, foram implementadas todas as medidas para a 
adequação dos parques fabris remanescentes, e as unidades destinadas aos projetos 
imobiliários também se tornaram totalmente disponíveis. A administração da Companhia 
está em negociação com parceiros interessados na viabilização dos projetos e já nesse 
próximo exercício é esperado o início de sua execução. Para o exercício de 2013, não são 
esperadas despesas ou transação envolvendo operações descontinuadas. 

O resultado das operações descontinuadas, destacado na demonstração do resultado, está 
apresentado a seguir.  

Consolidado 
2012 2011 

Resultado das operações descontinuadas:   
  Receitas  -      10.639  
  Despesas  (32.347) (83.362) 
  Depreciação e amortizações (6.847) (16.360) 
  Provisão e perdas na realização dos ativos 
     imobilizados (2.453) (22.212) 
  Gastos com desativações (8.385) -      
  Perda na realização de ativo imobilizado (1.239) -      
  Outros (381) (548) 

------------  ------------  
Total das operações descontinuadas (51.652) (111.843) 
 ======  ======  
   
Resultado das operações descontinuadas (51.652) (111.843) 
  Depreciação e amortizações  6.847  16.360  
  Provisão para perdas na realização 
    dos ativos imobilizados 2.453 22.212

------------  ------------  
Total do caixa aplicado nas  
    operações descontinuadas (42.352) (73.271) 
 ======  ======  
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Os ativos imobilizados reclassificados para imobilizado disponível para venda foram os 
seguintes: 

2012 2011 
Imobilizado disponível para venda:   
  Custo  3.551  117.344  
  Depreciação acumulada (1.796) (90.373) 

------------  ------------  
  Valor residual dos ativos 1.755  26.971  
  Provisão para perdas na realização 
    dos ativos imobilizados -      (22.212) 

------------  ------------  
Valor transferido para o imobilizado disponível  
    para venda, líquido 1.755  4.759
 ======  ======  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS        

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da 
Coteminas S.A. 
Montes Claros - MG 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Coteminas S.A. 
(“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e das 
demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRSs”), emitidas pelo “International 
Accounting Standards Board - IASB”, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
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COTEMINAS S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

A  T  I  V  O  S 

 Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2013 2012 2013 2012 

      
CIRCULANTE:      
 Caixa e equivalentes de caixa  3 23.254  54.165  39.506  56.200  
 Duplicatas a receber 4 488.823  442.818  504.106  389.708  
 Estoques 5 333.715  336.028  370.378  373.690  
 Adiantamentos a fornecedores 6 39.502  51.766  42.401  53.547  
 Impostos a recuperar 14.d 1.350  2.408  16.625  19.153  
 Outros créditos a receber  7.644  8.946  12.785  17.286  
   --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do ativo circulante  894.288  896.131  985.801  909.584  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
NÃO CIRCULANTE:      
  Realizável a longo prazo      
      Partes relacionadas 13 2.836  26.185  2.836  26.185  
 Impostos a recuperar 14.d 5.627  6.011  5.849  6.344  
 Imposto de renda e contribuição  
          social diferidos 14.c 52.647  52.647  53.715  53.882  
 Imobilizado disponível para venda 8.c 6.724  745  6.724  745  
 Depósitos judiciais 15 10.653  10.058  10.653  10.058  
 Outros  3.511  3.516  3.525  5.318  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  81.998  99.162  83.302  102.532  
      
  Investimento em controlada 7 83.646  23.263  -       -       
  Outros investimentos  -       -       2.227  2.494  
  Imobilizado 8 802.506  841.358  832.880  874.531  
  Intangível  14.592  14.592  14.592  14.592  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do ativo não circulante  982.742  978.375  933.001  994.149  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total dos ativos  1.877.030  1.874.506  1.918.802  1.903.733  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2013 2012 2013 2012 

PASSIVOS      
  CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 10 371.859  276.329  395.767  286.610  
 Debêntures com parte relacionada 12 -      11.892  -      11.892  
 Fornecedores 9 87.010  77.007  90.676  80.501  
 Obrigações sociais e trabalhistas  34.255  28.506  37.820  31.060  
 Impostos e taxas  5.269  2.575  5.920  4.042  
 Concessões governamentais 16 15.973  13.115  15.973  13.115  
 Outras contas a pagar  40.484  33.283  40.484  33.283  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do passivo circulante  554.850  442.707  586.640  460.503  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  NÃO CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 10 245.799  326.991  251.547  327.968  
 Partes relacionadas 13 1.085  -      1.085  -      
 Concessões governamentais 16 48.632  49.859  48.632  49.859  
 Provisões diversas 15 10.931  12.261  12.116  13.631  
 Outras obrigações  1.180  37  4.229  9.121  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do passivo não circulante  307.627  389.148  317.609  400.579  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 11     
 Capital realizado  1.536.318  1.536.318  1.536.318  1.536.318  
 Ajuste acumulado de conversão  (31.269) (17.823) (31.269) (17.823) 
 Prejuízo acumulado  (490.496) (475.844) (490.496) (475.844) 
  --------------  --------------  --------------  --------------  
 Total do patrimônio líquido  1.014.553  1.042.651  1.014.553  1.042.651  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
              Total dos passivos e do 
                   patrimônio líquido 1.877.030  1.874.506  1.918.802  1.903.733  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2013 2012 2013 2012 

      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 19 1.022.598  893.167  1.139.078  950.609  

     
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 18 (791.761) (694.155) (852.867) (735.781) 
  -----------  -----------  -----------  -----------  
LUCRO BRUTO  230.837  199.012  286.211  214.828  
      
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:      
 De vendas 18 (119.394) (92.526) (135.536) (100.202) 
 Gerais e administrativas 18 (50.388) (46.416) (56.422) (51.489) 
 Honorários da administração 18 (7.684) (6.342) (7.684) (6.342) 
 Equivalência patrimonial 7 16.427  (9.174) -      -      
 Outras, líquidas  3.650  (5.047) 3.594  (5.484) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
RESULTADO OPERACIONAL   73.448  39.507  90.163  51.311  
      
 Despesas financeiras – juros e encargos  (65.998) (70.860) (68.881) (72.008) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros  (36.026) (32.869) (45.634) (38.258) 
 Receitas financeiras  4.915  12.511  4.913  13.062  
 Variações cambiais, líquidas  9.009  5.364  4.787  (1.247) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS  (14.652) (46.347) (14.652) (47.140) 
      
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E 
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL     
 Corrente 14.b -      -      -      -      
 Diferido 14.b -      -      -      793  

-----------  -----------  -----------  -----------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
   DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (14.652) (46.347) (14.652) (46.347) 
      
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
    DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 21 -      (51.652) -      (51.652) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     (14.652) (97.999) (14.652) (97.999) 
  ======  ======  ======  ======  

    
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E DILUÍDO POR LOTE 
   DE MIL AÇÕES - R$     
      
  Operações continuadas -       
 Ações ordinárias 20 (9,13) (28,88)   
 Ações preferenciais 20 (9,13) (28,88)   
  ======  ======    
  Operações continuadas e descontinuadas -       
 Ações ordinárias 20 (9,13) (61,07)   
 Ações preferenciais 20 (9,13) (61,07)   
  ======  ======    

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (14.652) (97.999) (14.652) (97.999) 
     
Outros resultados abrangentes:     
   - Itens que impactarão o resultado:     
     Variação cambial sobre investimentos no exterior (13.446) (1.180) (13.446) (1.180) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (28.098) (99.179) (28.098) (99.179) 
 =======  =======  =======  =======  
     

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Em milhares de Reais) 

Nota 
explicativa 

Capital 
realizado 

Reserva 
de capital 

Ajuste  
acumulado 

 de conversão  
Prejuízos

acumulados Total 
       
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  1.536.318  68.368  (16.643) (377.845) 1.210.198  
       
Resultado abrangente:       
  Prejuízo líquido do exercício  -      -      -       (97.999) (97.999) 
  Variação cambial sobre investimentos no exterior 2.1 -      -      (1.180) -      (1.180) 
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -      -      (1.180) (97.999) (99.179) 
       
Distribuição aos  acionistas:       
  Dividendos pagos a ações preferenciais  -      (68.368) -      -      (68.368) 
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
Total da distribuição aos acionistas  -      (68.368) -      -      (68.368) 
       
  -------------  ----------  ----------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012  1.536.318  -      (17.823) (475.844) 1.042.651  
  ========  ======  ======  =======  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



483

COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

(Em milhares de Reais) 

Nota 
explicativa 

Capital 
realizado 

Ajuste  
acumulado 

 de conversão  
Prejuízos

acumulados Total 
      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012  1.536.318  (17.823) (475.844) 1.042.651  
      
Resultado abrangente:      
  Prejuízo líquido do exercício  -      -       (14.652) (14.652) 
  Variação cambial sobre investimentos no exterior 2.1 -      (13.446) -      (13.446) 
  -------------  ----------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -      (13.446) (14.652) (28.098) 
      
      
  -------------  ----------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  1.536.318  (31.269) (490.496) 1.014.553  
  ========  ======  =======  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
   Prejuízo líquido do exercício (14.652) (97.999) (14.652) (97.999) 
   Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa  
     gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: 

    

     Depreciação e amortização 69.380  72.448  72.023  75.402  
     Equivalência patrimonial (16.427) 9.174  -        -        
     Perda no valor recuperável do imobilizado (8.336) 2.453  (8.336) 2.453  
     Resultado na alienação do ativo imobilizado 6.934  1.464  6.934  1.464  
     Imposto de renda e contribuição social -        -        -        (793) 
     Variações cambiais 885  11.439  (1.919) 10.792  
     Juros e encargos 50.020  48.590  52.869  49.779  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
 87.804  47.569  106.919  41.098  

    
Variações nas contas de ativos e passivos     
    Duplicatas a receber (70.215) (59.445) (114.398) (52.402) 
    Estoques (4.502) 149.552  (10.128) 145.090  
    Adiantamentos a fornecedores 12.264  10.754  11.146  8.973  
    Impostos e contribuições a recuperar 1.442  7.816  3.023  1.730  
    Fornecedores 10.003  (25.075) 10.175  (17.459) 
    Outros 17.765  4.710  13.483  6.732  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais antes 
   de juros e impostos 54.561  135.881  20.220  133.762  

    
     Juros pagos (38.072) (65.735) (40.586) (66.796) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
   operacionais após juros e impostos 16.489  70.146  (20.366) 66.966  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Fluxos de caixa das atividades de investimento     
    Aquisição de investimentos permanentes (33.192) -        -        (2.494) 
    Aquisição de ativo imobilizado (35.311) (20.989) (39.815) (29.425) 
    Recebimento pela venda de ativo imobilizado 7.055  7.781  7.055  7.781  
    Instrumentos derivativos -        14.263  -        14.263  
    Empréstimos entre partes relacionadas 24.704  114.846  24.704  114.814  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   investimento (36.744) 115.901  (8.056) 104.939  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento     
   Ingresso de novos empréstimos 39.182  169.977  61.348  179.588  
   Liquidação de empréstimos  (49.838) (345.089) (50.961) (346.159) 
   Pagamento de dividendos -        (68.367) -        (68.367) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   financiamento (10.656) (243.479) 10.387  (234.938) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes 
   de caixa de controlada no exterior -        -        1.341  (393) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa (30.911) (57.432) (16.694) (63.426) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa e equivalentes de caixa:     
   No início do exercício 54.165  111.597  56.200  119.626  
   No fim do exercício 23.254  54.165  39.506  56.200  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa (30.911) (57.432) (16.694) (63.426) 
 =======  =======  =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COTEMINAS S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

    
RECEITAS     
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.232.312  1.077.396  1.354.790  1.139.127 
 Provisão para perdas com créditos de clientes (984) (1.687) (805) (1.866) 
 Resultado na alienação do ativo permanente (6.934) (1.464) (6.934) (1.464) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
 1.224.394 1.074.245  1.347.051  1.135.797  
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     
 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos (435.402) (372.681) (477.201) (405.338) 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (308.042) (291.826) (319.447) (292.057) 
 Ganho (perda) no valor recuperável do imobilizado 8.336  (2.453) 8.336  (2.453) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
(735.108) (666.960) (788.312) (699.848) 
-----------  -----------  -----------  -----------  

VALOR ADICIONADO BRUTO 489.286  407.285  558.739  435.949  

RETENÇÕES 
 Depreciação e amortização (69.380) (72.448) (72.023) (75.402) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA 419.906  334.837  486.716  360.547  

    
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA     
 Equivalência patrimonial 16.427  (9.174) -      -      
 Receitas financeiras 4.915  12.511  4.913  13.062  
 Variação cambial ativa 11.484  12.059  12.681  12.059  

-----------  -----------  -----------  -----------  
32.826  15.396  17.594  25.121  

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 452.732  350.233  504.310  385.668  

======  ======  ======  ======  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
 Remuneração do trabalho 241.963  227.115  258.054  235.437  
 Impostos, taxas e contribuições 124.225  117.621  145.195  133.291  
 Remuneração de capitais de terceiros 101.196  103.496  115.713  114.939  
 Remuneração de capitais próprios (14.652) (97.999) (14.652) (97.999) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 452.732  350.233  504.310  385.668  

======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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COTEMINAS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Coteminas S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em 
Montes Claros, Minas Gerais. A Companhia e sua controlada, Coteminas Argentina S.A., 
sediada em Buenos Aires – AR, têm por objeto social a produção e a comercialização de 
fios e tecidos em geral, importação e exportação, podendo participar do capital de outras 
empresas e adquirir títulos negociáveis no mercado de capitais. 

A Companhia é uma indústria líder do setor têxtil no Brasil e um dos maiores fabricantes 
integrados no país de tecidos para acessórios domésticos.  A Companhia produz e 
comercializa fios, tecidos acabados e não acabados, confeccionados para cama, mesa e 
banho. Seus produtos confeccionados são comercializados através das mais tradicionais 
marcas do mercado como Artex, Santista, Paládio, Calfat e Garcia, entre outras, além de 
suprir grandes redes com marcas próprias e/ou exclusivas. 

A Companhia e suas filiais instaladas no Brasil, exceto a filial de Blumenau-SC, estão 
instaladas na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 21 de fevereiro de 2014. 

Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação 
societária, a Companhia apresenta suas demonstrações financeiras consolidadas, 
elaboradas, simultaneamente, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (“IASB”), bem 
como as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão identificadas como “Consolidado”.  

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela 
CVM e estão identificadas como “Controladora”. Essas práticas diferem das IFRSs, 
aplicáveis às demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação 
dos investimentos em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que 
para fins das IFRSs os investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo. 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 
IASB e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2013. 
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2.1 – Conversão de saldos em moeda estrangeira  

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras da controlada incluída na consolidação da Companhia e 
aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de 
equivalência patrimonial são preparadas usando-se a moeda funcional da entidade. A 
moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela 
opera. Ao definir a moeda funcional de sua controlada a Administração considerou qual a 
moeda que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a 
moeda na qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.  

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a 
moeda funcional e de apresentação da Companhia.  

b) Conversão dos saldos  

Os resultados e a posição financeira da controlada incluída no consolidado que têm a 
moeda funcional diferente da moeda de apresentação são convertidos pela moeda de 
apresentação, conforme abaixo: 

i)  os saldos ativos e passivos são convertidos à taxa de câmbio vigente na data de 
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas;  

ii)  as contas de resultado são convertidas pela taxa mensal do câmbio; e  

iii)  todas as diferenças resultantes de conversão de taxas de câmbio são reconhecidas no 
patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste acumulado de conversão” e são apresentadas como 
outros resultados abrangentes na demonstração do resultado abrangente. 

2.2 – Práticas contábeis 

Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como 
segue: 

(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida 
se há uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de 
juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros como receitas e 
despesas financeiras no resultado. Os ganhos e perdas extraordinários e as 
transações e provisões que envolvem ativos permanentes são registradas em lucros e 
perdas como “Outras, líquidas”. 

(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não 
derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros 
recebíveis de curto e longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores, 
outras contas a pagar além de outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os 
instrumentos financeiros não derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor 
justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros não derivativos 
são mensurados a cada data de balanço, de acordo com a sua classificação, que é 
definida no reconhecimento inicial com base nos propósitos para os quais foram 
adquiridos ou emitidos.  

Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria de 
“Empréstimos e recebíveis” e juntamente com os passivos financeiros, após seu 
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reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no custo 
amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização 
monetária, variação cambial, líquidos de perdas do valor recuperável, quando 
aplicável, são reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas financeiras, 
quando incorridos. 

A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas 
seguintes categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o vencimento; e 
(iii) disponíveis para venda. Também não possui passivos financeiros não derivativos 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 

(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, a variação de seu 
valor justo é registrada no resultado, exceto quando há designação do derivativo para 
hedge de fluxo de caixa, que deverá seguir o método de contabilização descrita para 
hedge de fluxo de caixa. 

O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa 
quando objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que sejam 
atribuíveis tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido 
quanto a uma operação altamente provável de se realizar ou ao risco de taxa de 
câmbio de um compromisso firme não reconhecido.  

No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia 
designa e documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o objetivo da 
política de risco e a estratégia da transação de hedge. A documentação inclui a 
identificação do instrumento de cobertura, o item ou transação a ser protegida, a 
natureza do risco a ser protegido e como a entidade vai avaliar a efetividade do 
instrumento de hedge na compensação da exposição a variações no valor justo do 
item coberto ou dos fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais 
instrumentos de hedge sejam efetivos para compensar as alterações no valor justo ou 
fluxos de caixa e são avaliados em uma base contínua para determinar se eles 
realmente têm sido efetivos durante todo o período para os quais foram designados. 

A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento de 
hedge é reconhecida diretamente no patrimônio líquido, enquanto qualquer parcela 
inefetiva é imediatamente reconhecida como receita ou despesa financeira no 
resultado do exercício.  

Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação 
patrimonial são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do hedge 
afetar o resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge. 

Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes 
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o resultado. Se o 
instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido, finalizado ou exercido sem 
substituição ou rolagem, ou se a sua designação como um hedge é revogada, os 
montantes anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados ao 
resultado.  

(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à 
vista, numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos 
inferiores a 90 dias (ou sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e 
estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Caixa e equivalentes de 
caixa são classificados como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo 
amortizado e seus rendimentos são registrados no resultado do exercício. 
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(e) Duplicatas a receber de clientes e provisão para devedores duvidosos--As 
duplicatas a receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para 
devedores duvidosos, a qual é constituída com base em análise dos riscos de 
realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As duplicatas a receber 
de longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas taxas de juros de 
mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto prazo quando os 
efeitos são relevantes. As duplicatas a receber de clientes são classificadas 
como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado. 

(f) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são 
inferiores aos valores de realização e estão demonstrados líquidos da provisão 
para perdas com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de realização  
são os preços estimados de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos 
custos estimados de conclusão de fabricação e despesas de vendas 
diretamente relacionadas. 

(g) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pela 
controlada na mesma data-base da controladora. O valor do patrimônio líquido 
da controlada sediada no exterior é convertido para Reais com base na taxa 
corrente de sua moeda funcional e a variação cambial apurada é registrada na 
conta de “Ajuste acumulado de conversão” no patrimônio líquido e também 
demonstrado como outros resultados abrangentes. 

(h) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos 
como despesas quando incorridos. 

(i) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção.  As 
depreciações são computadas pelo método linear com base nas taxas que 
levam em consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que 
aumentam o valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados 
ao seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para 
resultado quando incorridos. A vida útil estimada dos itens do imobilizado é 
conforme segue: 

Vida útil 

Edifícios 40 anos 
Instalações 15 anos 
Equipamentos 15 anos 
UHE Porto Estrela 35 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Veículos 5 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da 
Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

(j) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas. Os ativos intangíveis com vida útil 
definida são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. 
Os ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo 
seu valor recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua 
avaliação.

(k) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os 
intangíveis e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente, ou sempre 
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que as circunstâncias indicarem que seu valor contábil não seja recuperável. As 
perdas decorrentes desta avaliação, quando existentes, são reconhecidas no 
resultado do exercício. 

(l) Imobilizado disponível para venda--São classificados como disponíveis para a 
venda os ativos imobilizados que não são mais necessários para uso ou 
expansão da Companhia e que foram colocados à venda. São mensurados pelo 
seu valor justo menos despesas de vendas, quando este for menor do que os 
valores residuais contábeis. 

(m) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 
34% sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à 
redução do imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado 
líquido das antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para a controlada 
sediada no exterior, a alíquota de imposto é de 35%. 

(n) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda 
e contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças 
temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com 
as regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando 
realizadas. Somente é reconhecido um ativo de imposto de renda e contribuição 
social diferidos quando há expectativa de lucro tributável futuro.  

(o) Provisões diversas--É constituída em montante julgado suficiente pela 
Administração para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às 
provisões estão apresentados no ativo não circulante. 

(p) Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação--O lucro (prejuízo) básico por ação é 
calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da 
companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro 
(prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações em circulação para presumir a conversão de ações potenciais a 
serem emitidas. A Companhia não possui potencial de emissão de novas ações e, 
portanto, de diluição do lucro (prejuízo) por ações. 

(q) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações 
monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de 
acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos 
índices contratualmente estipulados.  Os ganhos e as perdas cambiais e as variações 
monetárias são reconhecidos no resultado do exercício, exceto pelos ganhos e perdas 
cambiais sobre os investimentos em subsidiária no exterior, os quais são 
reconhecidos no patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. 

(r) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da 
contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de 
devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos ao 
comprador e outras deduções similares. A receita de vendas de produtos é 
reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: (i) A Companhia 
transferiu ao comprador os riscos e benefícios significativos relacionados à 
propriedade dos produtos; (ii) A Companhia não mantém envolvimento continuado na 
gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem 
controle efetivo sobre tais produtos; (iii) o valor da receita pode ser mensurado com 
confiabilidade; (iv) é provável que os benefícios econômicos associados à transação 
fluirão para a Companhia; e (v) os custos incorridos ou a serem incorridos 
relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.  
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(s) Demonstrações do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações têm por 
finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante 
determinado período.  São apresentadas pela Companhia, conforme requerido pela 
legislação societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras 
individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras 
consolidadas, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória conforme as 
normas das IFRS. As DVAs foram preparadas com base em informações obtidas dos 
registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações 
financeiras. 

2.3 – Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração 
utilizou as melhores informações disponíveis na data da elaboração das demonstrações 
financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando 
ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras incluem, 
portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil do ativo imobilizado, 
estimativa do valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões necessárias para 
passivos tributários, cíveis e trabalhistas, determinação de provisões para imposto de renda, 
determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) e outras 
similares. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem 
divergir das estimativas. 

2.4 – Critérios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da 
controladora e de sua controlada Coteminas Argentina S.A., da qual possui 100% do 
capital total. 

O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado corresponde à soma 
dos saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas respectivas 
naturezas, complementadas com a eliminação do investimento na empresa controlada, dos 
lucros ou prejuízos não realizados e dos saldos das contas entre as empresas incluídas na 
consolidação. O efeito da variação cambial sobre os investimentos no exterior está 
destacado na demonstração das mutações do patrimônio líquido na rubrica “Ajuste 
acumulado de conversão”. As práticas contábeis da controlada sediada no exterior foram 
ajustadas para as mesmas práticas contábeis da controladora. 

As demonstrações financeiras da empresa controlada sediada no exterior foram convertidas 
para Reais, com base na taxa corrente do Peso Argentino vigente em 31 de dezembro de 
2013, R$0,3592 (R$0,4155 em 31 de dezembro de 2012) e pela média mensal para as 
contas de resultado. 
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2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação 
das Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).  

a)  Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram 
publicados e/ou revisados e têm a sua adoção obrigatória para os períodos iniciados após 
1º de janeiro de 2013. Esses novos procedimentos não geraram efeitos nas demonstrações 
financeiras. 

Norma Principais exigências

IAS 28 (Revisada 2011) e CPC 18(R2) - 
Investimentos em Coligadas e Entidades 
Controladas em Conjunto 

Revisão da IAS 28 para incluir as alterações introduzidas pelas 
IFRSs 10, 11 e 12. 

IAS 27 (Revisada 2011) e CPC 35(R2) - 
Demonstrações Financeiras Separadas 

Requerimentos da IAS 27 relacionados às demonstrações contábeis 
consolidadas foram substituídos pela IFRS 10. Requerimentos para 
demonstrações contábeis separadas foram mantidos. 

IFRS 10 e CPC 36(R3) - Demonstrações 
Financeiras Consolidadas 

Substituiu a IAS 27 em relação aos requerimentos aplicáveis às 
demonstrações contábeis consolidadas e a SIC 12. A IFRS 10 
determinou um único modelo de consolidação com base em controle, 
independentemente da natureza do investimento. 

IFRS 11 e CPC 19(R2) – Negócios em 
Conjunto 

Eliminou o modelo de consolidação proporcional para as entidades 
com controle compartilhado, mantendo apenas o modelo pelo método 
da equivalência patrimonial. Eliminou, também, o conceito de “ativos 
com controle compartilhado”, mantendo apenas “operações com 
controle compartilhado” e “entidades com controle compartilhado”. 

IFRS 12 e CPC 45 - Divulgações de 
Participações em Outras Entidades 

Expandiu os requerimentos de divulgação de investimentos nas 
entidades que a Sociedade possui influência significativa. 

IFRS 13 e CPC 46 - Mensuração do 
Valor Justo 

Substituiu e consolidou todas as orientações e requerimentos 
relacionados à mensuração ao valor justo contidos nos demais 
pronunciamentos das IFRSs em um único pronunciamento. A IFRS 
13 define valor justo e orienta como determinar o valor justo e os 
requerimentos de divulgação relacionados à mensuração do valor 
justo. Entretanto, ela não introduz nenhum novo requerimento nem 
alteração com relação aos itens que devem ser mensurados ao valor 
justo, os quais permanecem nos pronunciamentos originais. 

IAS 19 (Revisada 2011) e CPC 33 (R1) - 
Benefícios aos Empregados  

Eliminou o enfoque do corredor (“corridor approach”), sendo os 
ganhos ou as perdas atuariais reconhecidos como outros resultados 
abrangentes para os planos de pensão e o resultado para os demais 
benefícios de longo prazo, quando incorridos, entre outras alterações.

Alterações à IFRS 1 – Empréstimos 
Subsidiados pelo Governo 

Introduziu requerimento de que as alterações à norma IAS 20 de 
2008 sejam aplicadas de forma prospectiva na data ou após a data 
de transição para as IFRSs. No entanto, se a entidade obteve 
informação necessária para a aplicação do requerimento aplicável 
aos empréstimos subsidiados pelo governo como resultado de uma 
transação passada na data da contabilização inicial do empréstimo, 
ela poderá optar pela aplicação da norma IAS 20 de forma 
retrospectiva.
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Norma Principais exigências

Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, Acordos de Participação e 
Divulgação das Participações em Outras 
Entidades: Orientação para a Transição 
– Alterações às normas IFRS 10, IFRS 
11 e IFRS 12  

As alterações esclareceram os procedimentos de transição da norma 
IFRS 10 “Demonstrações Financeiras Consolidadas”, bem como a 
simplificação da transição para as normas IFRS10, IFRS 11 “Acordos 
de Participação” e IFRS 12 “Divulgações de Participações em Outras 
Entidades”, limitando o requerimento de divulgação comparativa 
ajustada apenas para o exercício comparativo mais recente. 
Adicionalmente, para  as divulgações relacionadas com as entidades 
não consolidadas, as alterações eliminaram o requerimento de 
apresentação das informações comparativas para períodos 
anteriores à adoção inicial da norma IFRS12.  

Alterações à IAS 1 - Apresentação dos 
Outros Resultados Abrangentes(*) 

Introduz o requerimento de que os itens registrados em outros 
resultados abrangentes sejam segregados e totalizados entre itens 
que são e os que não são posteriormente reclassificados para lucros 
e perdas. 

Alterações à IFRS 7 – Divulgações – 
Compensação de Ativos e Passivos 
Financeiros(*) 

Introduz requerimentos de divulgação de informações sobre todos os 
instrumentos financeiros que são compensados conforme permitidos 
pelo IAS 32. 

Melhorias anuais às IFRSs: Ciclo 2009–
2011 

Alterações em diversas normas. 

b)  Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram 
publicados e/ou revisados e têm a sua adoção obrigatória para os períodos iniciados após 
31 de dezembro de 2013. Todavia, não foi permitida a adoção antecipada dessas normas, 
interpretações e alterações de normas. 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor

IFRS 9 (conforme alterada em 2010) – 
Instrumentos Financeiros(*) 

Emitida em novembro de 2009 e alterada 
em outubro de 2010, introduz novas 
exigências para a classificação, 
mensuração e baixa de ativos e passivos 
financeiros. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2015. 

Data Efetiva Mandatória e Divulgações 
de Transição – IFRS 9 e IFRS 7(*) 

Altera a data de aplicação da IFRS 9 para 
exercícios com início em ou após 1º de 
janeiro de 2015 e altera os requerimentos 
de transição da IAS39 para a IFRS9. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2015 (IFRS9) e 
requerimentos de transição 
para adoção antecipada da 
IFRS9.

Substituição de Contraparte em 
Operações de Derivativos e 
Continuidade da Contabilidade de 
Hedge – Alterações à Norma IAS 39 (*) 

As alterações permitem que a 
contabilidade de hedge seja mantida 
quando houver substituição de contraparte 
nas operações de derivativos, desde que 
determinados critérios sejam atendidos. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. 

Divulgações do Valor Recuperável de 
Ativos Não Financeiros – Alterações à 
norma IAS 36 (*) 

As alterações restringem o requerimento 
de divulgação do valor recuperável de um 
ativo ou unidade geradora de caixa apenas 
para períodos em que houver perda ou 
reversão de perda no valor recuperável dos 
ativos e expandem e esclarecem os 
requerimentos de divulgação aplicáveis 
quando o valor recuperável do ativo ou da 
unidade geradora de caixa for determinado 
com base no valor justo menos os custos 
de venda do ativo ou unidade geradora de 
caixa. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. 
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Alterações à IAS 32 – Compensação de 
Ativos e Passivos Financeiros(*) 

Fornece esclarecimentos sobre a aplicação 
das regras para compensação de ativos e 
passivos financeiros. 

Aplicável a exercícios e 
períodos com início em ou 
após 1º de janeiro de 2014. 
Aplicação deve ser 
retroativa. 

Entidades de Investimento – alterações 
à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 (*) 

As alterações às normas IFRS 10, IFRS 12 
e IAS 27 introduzem o conceito de 
“Entidade de Investimento” nas IFRSs. As 
alterações estabelecem ainda uma 
exceção ao princípio geral de consolidação 
para Entidades de Investimento conforme a 
norma IFRS 10, introduzindo o 
requerimento de mensuração ao valor justo 
através do resultado de determinadas 
subsidiárias, em substituição à 
consolidação. Adicionalmente, as 
alterações determinam as divulgações 
requeridas para as entidades que atendem 
à definição de Entidade de Investimento.  

Aplicável a exercícios ou 
períodos com início em ou 
após 1º de janeiro de 2014. 

Interpretação IFRIC 21 – Taxas e 
Tarifas (*) 

Fornece orientações sobre quando 
reconhecer um passivo para uma taxa ou 
tarifa imposta pelo governo ou entidade 
governamental, tanto para taxas e tarifas 
que são contabilizadas de acordo com a 
norma IAS 37 quanto para aquelas em que 
há certeza com relação ao momento de 
contabilização e ao valor da taxa ou tarifa. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. 

Melhorias anuais às IFRSs:  
Ciclo 2010–2012 

Alterações em diversas normas. Aplicável a exercícios ou 
períodos com início em ou 
após 1º de julho de 2014. 

Melhorias anuais às IFRSs:  
Ciclo 2011–2013 

Alterações em diversas normas. Aplicável a exercícios ou 
períodos com início em ou 
após 1º de julho de 2014. 

(*) O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações 
correspondentes às IFRS novas e revisadas e às IFRICs. Em decorrência do compromisso 
do CPC e da CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitidas com base nas 
atualizações feitas pelo IASB, é esperado que esses pronunciamentos e modificações 
sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
CDB – pós fixado -     31.010  -     31.010  
Operações compromissadas(*) 9.468  12.211  9.468  12.211  
Cambiais no exterior (US$) 1.676  2.666  1.676  2.666  
Depósitos no exterior -     -     16.252  2.035  
Depósitos em contas correntes 12.110  8.278  12.110  8.278  
 -----------   -----------   -----------   -----------   
 23.254  54.165  39.506  56.200  
 ======   ======   ======   ======   

(*) Os rendimentos das aplicações financeiras variam de 90% a 100% das taxas que 
remuneram os Certificados de Depósitos Bancários – CDI. 
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4. DUPLICATAS A RECEBER 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Clientes no mercado interno  379.164  345.502  379.164  345.502  
Clientes no mercado externo 2.285  1.572  29.407  14.061  
Partes relacionadas     
 Mercado interno 110.493  45.070  110.493  45.070  
 Mercado externo 13.151  65.960  1.312  540  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 505.093  458.104  520.376  405.173  
Provisão para devedores duvidosos (16.270) (15.286) (16.270) (15.465) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 488.823  442.818  504.106  389.708  
 ======  ======  ======  ======  

As duplicatas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de recebimento é de aproximadamente 127 dias (120 em 31 de dezembro 2012). O 
saldo da provisão para devedores duvidosos é considerado pela Administração suficiente 
para cobrir as perdas esperadas com estes títulos. 

A composição das duplicatas a receber consolidada por idade de vencimento é como 
segue: 

2013 2012 

A vencer 464.353  338.868  
Vencidas até 30 dias 11.570  20.230  
Vencidas de 31 a 60 dias 4.651  5.338  
Vencidas de 61 a 90 dias 3.779  4.800  
Vencidas de 91 a 180 dias 640  1.091  
Vencidas de 181 a 360 dias 2.401  1.187  
Vencidas acima de 360 dias 32.982  33.659  

-------------  -------------  
520.376  405.173  

=======  =======  

A movimentação da provisão para devedores duvidosos consolidada é como segue: 

2013 2012 

Saldo no início do exercício (15.465) (13.599) 
   Adições (1.173) (2.031) 
   Baixas 368  165  

-------------  -------------  

Saldo no final do exercício (16.270) (15.465) 
=======  =======  
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5. ESTOQUES 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Matéria-prima, secundários e outros 76.779  64.012  95.203  79.214  
Produtos em elaboração 88.307  110.359  93.585  115.027  
Produtos acabados 127.678  120.079  137.425  134.747  
Peças de reposição 40.951  41.578  44.165  44.702  
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 333.715  336.028  370.378  373.690  
 ======  ======  ======  ======  

Os estoques estão demonstrados líquidos dos saldos das provisões para perdas que, na 
avaliação da Administração, são consideradas suficientes para cobrir perdas na realização 
com estoques descontinuados e ou obsoletos. A movimentação da provisão é como segue: 

2012 Adições Baixas
Variação 
 cambial 2013 

      
Matéria-prima e secundários (870) (289) -      -      (1.159) 
Peças de reposição (4.502) -      2.921  4  (1.577) 

-------------  ----------  ----------  ----------  ------------  
 (5.372) (289) 2.921  4  (2.736) 
 =======  =====  =====  =====  ======  

6. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

Consolidado 
2013 2012 

   
Fornecedores de matéria-prima 42.401  53.139  
Fornecedores de energia elétrica -      408 
 ----------  ----------  
 42.401  53.547  
 ======  ======  

7. INVESTIMENTO EM CONTROLADA 

Patri-
mônio 

Partici- 
pação 

Resul- 
tado do Total do investimento 

Resultado de equiva- 
lência patrimonial 

líquido - % exercício 2013 2012 2013 2012 
        

Coteminas  
Argentina S.A. 83.646  100,00 16.427 83.646  23.263  16.427  (9.174) 
    ======  ======  ======  ======  

Em dezembro de 2013, a Companhia integralizou capital na controlada Coteminas 
Argentina S.A. no valor de R$33.192 e apurou um ganho de capital no valor  R$9.551, que 
somando-se aos valores já comprometidos com futuro aumento de capital de R$14.659, 
totalizam um investimento naquela controlada no valor de R$47.851. 
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8. IMOBILIZADO E IMOBILIZADO DISPONÍVEL PARA VENDA 

a. Imobilizado – controladora 

2013 2012 

Taxa (*) 
% Custo

Depreciação 
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias - 15.466  -      15.466  14.938  
Edifícios 2,3 386.783  (130.709) 256.074  263.727  
Instalações 5,1 220.324  (127.466) 92.858  99.509  
Equipamentos 5,9 975.537  (642.074) 333.463  363.988  
UHE - Porto Estrela (**) 2,9 37.528  (10.854) 26.674  28.086  
Móveis e utensílios 10,5 17.027  (13.566) 3.461  3.865  
Veículos 20,0 32.035  (14.763) 17.272  23.555  
Computadores e periféricos 20,0 9.491  (7.734) 1.757  1.368  
Obras em andamento - 44.837  -      44.837  30.406  
Outros - 12.287  (1.643) 10.644  11.916  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  1.751.315  (948.809) 802.506  841.358  
  ========  ========  ========  ========  

b. Imobilizado - consolidado 

2013 2012 

Taxa (*)  
% Custo

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias - 21.315  (9) 21.306  21.690  
Edifícios 2,3 393.530  (131.502) 262.028  270.902  
Instalações 5,1 226.235  (129.401) 96.834  104.521  
Equipamentos 5,9 1.002.828  (660.722) 342.106  375.455  
UHE - Porto Estrela (**) 2,9 37.528  (10.854) 26.674  28.086  
Móveis e utensílios 10,5 17.159  (13.614) 3.545  3.917  
Veículos 20,0 32.136  (14.809) 17.327  23.559  
Computadores e periféricos 20,0 9.985  (8.107) 1.878  1.522  
Obras em andamento - 50.538  -      50.538  32.963  
Outros - 12.287  (1.643) 10.644  11.916  
  --------------  -------------  -------------  -------------  
  1.803.541  (970.661) 832.880  874.531  
  =========  ========  ========  ========  
      

    (*) Taxa média ponderada anual de depreciação, excluindo os itens totalmente depreciados. 
   (**) Vide nota explicativa nº 16 às demonstrações financeiras. 

Tendo em vista sua rentabilidade operacional e geração de caixa, a Companhia não 
encontrou indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos como 
imobilizado. 
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A movimentação dos saldos do ativo imobilizado consolidado é conforme segue: 

Custo:

2012 Adições Baixas 

Transferências  
para o disponível 

 para venda Transferências 
Variação
cambial 2013 

Terrenos e benfeitorias 21.701  531  -      -      -      (917) 21.315  
Edifícios 393.387  6  (2) (68) 1.264  (1.057) 393.530  
Instalações 226.163  325  (430) (819) 1.908  (912) 226.235  
Equipamentos 1.029.550  12.724  (5.254) (37.630) 7.692  (4.254) 1.002.828  
UHE – Porto Estrela 37.506  22  -      -      -      -      37.528  
Móveis e utensílios 17.286  476  (645) (27) 86  (17) 17.159  
Veículos 34.170  646  (2.729) -      62  (13) 32.136  
Computadores e periféricos 9.691  955  (630) -      43  (74) 9.985  
Obras em andamento 32.963  30.954  (1.633) -      (11.055) (691) 50.538  
Outros 12.332  -      (45) -      -      -      12.287  
 -------------  ------------  -----------  --------------  -------------  -------------  -------------  
 1.814.749  46.639  (11.368) (38.544) -      (7.935) 1.803.541  
 ========  =======  =======  ========  ========  ========  ========  

Depreciação acumulada: 

2012 Adições Baixas 

Transferências  
para o disponível

para venda Transferências 
Variação
cambial 2013 

Terrenos e benfeitorias (11) -      -      -      -      2  (9) 
Edifícios (122.485) (9.142) -      10  7  108  (131.502) 
Instalações (121.642) (9.449) 419  280  724  267  (129.401) 
Equipamentos (654.095) (43.835) 4.445  30.596  (666) 2.833  (660.722) 
UHE – Porto Estrela (9.420) (1.434) -      -      -      -      (10.854) 
Móveis e utensílios (13.369) (860) 616  12  (19) 6  (13.614) 
Veículos (10.611) (5.454) 1.298  -      (49) 7  (14.809) 
Computadores e periféricos (8.169) (622) 628  -      3  53  (8.107) 
Outros (416) (1.227) -      -      -      -      (1.643) 
 -------------  ------------  -----------  --------------  -------------  -------------  -------------  
 (940.218) (72.023) 7.406  30.898  -      3.276  (970.661) 
 ========  =======  =======  ========  ========  ========  ========  

c. Imobilizado disponível para venda 

No curso normal de suas operações, a Companhia vem atualizando seu parque industrial, e 
com isso, disponibilizou para venda máquinas e equipamentos já substituídos em parte. 
Adicionalmente, os equipamentos disponibilizados decorrentes da readequação das 
capacidades produtivas também foram incluídos nesta rubrica. Esses ativos foram avaliados 
pelo menor valor entre seu valor contábil e seu valor de mercado, resultando no 
reconhecimento de perdas prováveis em sua realização (redução ao valor recuperável) 
como segue:

Controladora e consolidado 

2013 2012 

   
Custo 103.788  130.129  
Depreciação (75.949) (99.933) 
Provisão para perda (21.115) (29.451) 
 ----------  ----------  
 6.724  745  
 ======  ======  



500

14

A movimentação do imobilizado disponível para a venda foi como segue: 

2012 Adições Baixas Transferências 2013 
    
Custo 130.129  24  (64.909) 38.544  103.788  
Depreciação (99.933) -      54.882  (30.898) (75.949) 
Provisão para perda (29.451) (348) 8.684  -      (21.115) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
 745  (324) (1.343) 7.646  6.724  
 ======  ======  ======  ======  ======  

9. FORNECEDORES 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Mercado interno  84.919  76.323  84.919  76.323  
Mercado externo 1.319  684  4.985  4.178  
Empresas associadas:     
 Mercado interno -      -      -      -      
 Mercado externo 772  -      772  -      
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 87.010  77.007  90.676  80.501  
 ======  ======  ======  ======  

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de pagamento é de aproximadamente 14 dias (14 dias em 31 de dezembro de 2012). 
Em fornecedores no mercado interno estão incluídos créditos de compras de matéria-prima 
(algodão), no valor de R$56.973 (R$52.282  em 31 de dezembro de 2012). 

10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

  Taxa anual  Consolidado

Moeda de juros - % Vencimento 2013 2012 
Moeda nacional:      
 Programa de Apoio ao 
      Desenvolvimento Industrial – PROADI R$ TR 2014 51  38  
 Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       R$ 4,5 a 9,0 2016 21.433  29.716  
 BNDES (Revitaliza)   R$ 4,5 a 9,0 2016 21.433  29.716  
 BNDES (Finame) R$ 3,0 a 7,0 2023 4.447  5.057  
 Banco do Brasil S.A. (conta garantida) R$ 118,7 do CDI 2014 16.894  3.350  
 Banco Bradesco S.A. (conta garantida) R$ 120,0 do CDI 2014 13.645  -      
 Banco Santander S.A. R$ TJLP+5,69 2014 31.934  31.684  
 Banco Votorantim S.A. R$ TJLP+ 3,3 2015 43.508  49.484  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) R$ 106,5 e 108,5 CDI 2015 256.804  248.544  
 Banco Itaú BBA S.A (a)  R$ 117,7 do CDI 2014 207.509  205.730  
    -----------  -----------  
    617.658  603.319  
Moeda estrangeira:      
 Banco Francês  $ARG 14,4 2014 855  2.192  
 Banco Patagonia  $ARG 15,3 e 27,5 2016 28.801  9.067  
    -----------  -----------  

    29.656  11.259  
    -----------  -----------  

Total    647.314  614.578  
Circulante    (395.767) (286.610) 
    -----------   -----------   
Não circulante    251.547  327.968  
    =======  =======  



501

15

(a) Empréstimo contratado originalmente em dólares mais 4,60% a.a. com swap para 
aproximadamente 117,7% do CDI com a mesma contraparte. 

Os empréstimos são garantidos por: (i) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na 
cidade de Montes Claros, gravados em 1º grau, além de fiança da Companhia de Tecidos 
Norte de Minas - Coteminas (“CTNM”) para os financiamentos denominados “Revitaliza”; e 
(ii) por avais e garantias bancárias para os demais financiamentos.Os vencimentos dos 
empréstimos são como segue: 

2014 2015 2016 2017 a 2023 Total 
      
Moeda nacional:      
 Programa de Apoio ao 
      Desenvolvimento Industrial – PROADI 51  -      -      -      51  
 Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       8.344  8.266  4.823  -      21.433  
 BNDES (Revitaliza)   8.344  8.266  4.823  -      21.433  
 BNDES (Finame) 735  733  739  2.240  4.447  
 Banco do Brasil S.A. (conta garantida) 16.894  -      -      -      16.894  
 Banco Bradesco S.A. (conta garantida) 13.645  -      -      -      13.645  
 Banco Santander S.A. 31.934  -      -      -      31.934  
 Banco Votorantim S.A. 27.508  16.000  -      -      43.508  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) 56.895  199.909 -      -      256.804  
 Banco Itaú BBA S.A (a)  207.509  -      -      -      207.509  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
Moeda estrangeira: 371.859  233.174  10.385  2.240  617.658  
 Banco Francês       
 Banco Patagonia  855  -      -      -      855  
 23.053  -      5.748 -      28.801  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  

 23.908  -      5.748  -      29.656  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 395.767  233.174  16.133  2.240  647.314  

Total =======  =======  =======  =======  =======  

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a. Capital social 

O capital social subscrito e realizado, em 31 de dezembro de 2013 e 2012, está 
representado como segue: 

N° de ações 

Ordinárias 1.121.000.609
Preferenciais 483.685.065
 -------------------
 1.604.685.674
 ===========

Não houve movimentação do número de ações subscritas e realizadas para o período entre 
1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2013. 

Todas as ações são nominativas, sendo as ordinárias sem valor nominal e as preferenciais 
com valor nominal de R$0,73. As ações preferenciais possuem direito de voto e gozam das 
seguintes vantagens: (a) prioridade no reembolso do capital na hipótese de liquidação; e (b) 
direito a um dividendo fixo, cumulativo, correspondente à aplicação da taxa CDI ajustada 
sobre o respectivo valor nominal, não participando as mesmas ações preferenciais do lucro 
remanescente após o pagamento do dividendo fixo cumulativo, pagável a débito de reserva 
de capital, na forma do inciso 5° do art. 17 da Lei n° 6.404/76.  
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  b. Dividendos 

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do 
exercício, ajustado conforme estatuto e a Lei n° 6.404/76.  

Em reunião extraordinária da diretoria da Companhia, realizada em 30 de junho de 2012, foi 
aprovada a proposta de distribuição dos dividendos fixos e cumulativos previsto no Estatuto 
Social (parágrafo 3º, letra “b” do artigo 5º), apurados nos exercícios de 2010 e 2011, 
limitados ao montante da reserva de capital existente em 31 de dezembro de 2011, no valor 
de R$68.368. 

Em carta destinada à Companhia, a controladora Springs Global Participações S.A., 
portadora de todas as ações preferenciais, abdicou do direito ao dividendo cumulativo a que 
fariam jus no exercício de 2013. 

12. DEBÊNTURES COM PARTE RELACIONADA 

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 2006, foi aprovada a 
primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia, para 
distribuição privada, nas condições abaixo: 

Emissão:  24 de janeiro de 2006 
Série: Única 
Quantidade: 50.057 Debêntures 
Valor nominal na data de emissão: R$ 1 
Remuneração: Variação cambial mais juros equivalentes à taxa Libor de 3 meses, 

acrescida da sobretaxa de 3% ao ano. 
Amortização dos juros: Pagamentos trimestrais, com último vencimento para 21/06/2013. 
Amortização do principal: 17 parcelas trimestrais e sucessivas, com primeiro vencimento para 

21/06/2009 e último para 21/06/2013. 

A totalidade das debêntures foi subscrita pela CTNM, controladora indireta da Companhia. 
Em 2013, foram contabilizados juros de R$140 (R$1.039 em 2012) e variação cambial 
devedora de R$1.261 (R$2.562 de variação cambial devedora em 2012). Em 21 de junho 
de 2013, as debêntures foram liquidadas e o saldo em 31 de dezembro de 2012 era de 
R$11.892.

13. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Controladora e Consolidado 

A receber A pagar 
Encargos financeiros 
Receitas/(despesas)

2013 2012 2013 2012 2013 2012 

       
Springs Global Participações S.A.  2.836  430  -      -      125  3.572  
Companhia de Tecidos Norte de  
    Minas – COTEMINAS (CTNM) -      -      1.085 -      (365) (487) 
Ammo Varejo Ltda. -      5.493  -      -      511  2.654  
Springs e Rossini Participações S.A. -      82  -      -      -      6  
Springs Global US, Inc. -      20.180  -      -      -      -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ---------  
 2.836  26.185  1.085  -      271  5.745  
 ======  ======  ======  ======  ======  ======  

Os saldos mantidos com partes relacionadas sediadas no Brasil possuem vencimento de 
longo prazo, e os encargos são calculados de acordo com as taxas equivalentes às 
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praticadas pelo mercado financeiro (100% da variação do Certificado de Depósito 
Interbancário – CDI mais 1,375% a.a.). 

Em 2013, a Companhia forneceu produtos de cama, mesa e banho para sua controlada na 
Argentina, no valor de R$55.810 (R$44.083 em  2012) e recebeu produtos intermediários 
para a confecção de toalhas no valor de R$12.526 (R$3.798 em 2012). 

Em 2013, a Companhia forneceu produtos intermediários para Companhia Tecidos 
Santanense, empresa ligada, no valor de R$30.034 (R$9.386 em 2012). 

Em 2013, a Companhia não forneceu produtos de cama, mesa e banho para Springs Global 
US, Inc. (SGUS), empresa ligada (R$2.077 em 2012). 

Em 2013, a Companhia forneceu produtos intermediários para AMMO Varejo Ltda., 
empresa ligada, no valor de R$57.156 (R$52.088 em 2012). 

Todas as operações acima, de compra e venda de produtos e transações de mútuo são 
realizadas a preços e taxas de mercado. 

Conforme previsto no acordo de acionistas da controladora Springs Global Participações 
S.A. (“Springs”), a Companhia deve pagar por serviços prestados o valor equivalente a 
US$3.500 mil ao acionista controlador da Springs, a CTNM. Em 2013, foram provisionados 
a esse título R$7.441 (R$6.751 em 2012). 

Os valores totais pagos e provisionados a diretores e pessoas-chave da Administração 
estão destacados nas demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da 
administração”. A Companhia não possui obrigação adicional de pós-emprego, bem como 
não oferece outros benefícios de longo prazo. 

14. IMPOSTO DE RENDA E OUTROS IMPOSTOS 

Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida Provisória nº 627 (MP 627/13) que, 
dentre outras matérias: (i) revoga o Regime Tributário de Transição (RTT), disciplinando a 
incidência de tributos sobre os ajustes decorrentes da convergência das normas contábeis 
brasileiras aos padrões internacionais (IFRS); e (ii) dispõe sobre a tributação de residentes 
no Brasil referente aos lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas. A 
Companhia analisou os potenciais efeitos da MP 627/13 e aguarda a sua conversão em lei 
para conclusão dos impactos, porém, em análise inicial estes impactos não são relevantes. 

  a. Incentivos fiscais 

Todas as unidades fabris da Companhia instaladas no Brasil, exceto a unidade de 
Blumenau-SC, estão localizadas na região da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - SUDENE, beneficiando-se de incentivos fiscais federais e estaduais.  

Os incentivos fiscais federais e estaduais da Companhia e de suas unidades fabris estão 
programados para expirar em diferentes datas, dependendo da instalação industrial em 
questão, até 31 de dezembro de 2016. 

Os incentivos federais são calculados a partir do imposto de renda devido sobre o resultado 
obtido nas operações comerciais e industriais, contabilizados como redução da provisão de 
imposto de renda, em contrapartida ao resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2013 
e 2012, não foram obtidos esses incentivos por não ter havido base tributável incentivada. 
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b. Conciliação da despesa de imposto de renda e de contribuição social 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Resultado das operações continuadas antes 
  dos impostos (14.652) (46.347) (14.652) (47.140) 
  Diferenças permanentes:   
    Equivalência patrimonial (16.427) 9.174 -      -      
    Receitas não tributadas – RTT (41.134) (39.332) (41.134) (39.332) 
    Preços de transferência 5.934 3.555 5.934  3.555  
    Outros 1.661 1.255 1.661  1.255  
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Base de cálculo dos impostos sobre o lucro (64.618) (71.695) (48.191) (81.662) 

Alíquota de 34% 21.970 24.376 16.384  27.765  
Créditos fiscais não constituídos (22.001) (24.406) (16.416) (27.794) 
Outros 31 30 32  822  
 ------------ ------------ ------------  ------------  
Total dos impostos sobre o lucro -     -     -      793  
 ======= ======= =======  =======  

Impostos correntes -     -     -      -      
Impostos diferidos -     -     -      793  
 ======= ======= =======  =======  

A Companhia, com base em plano de negócios, reestruturações e projeções futuras, 
manteve os ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais acumulados. Em 31 de 
dezembro de 2013, a Companhia  possuía R$501.049 em prejuízos fiscais (R$442.460 em 
31 de dezembro de 2012) e R$505.920 de base de cálculo negativa de contribuição social 
sobre o lucro (R$446.789 em 31 de dezembro de 2012), cujos ativos fiscais não foram 
reconhecidos. Os ativos fiscais reconhecidos são líquidos dos benefícios fiscais concedidos 
pela SUDENE à Companhia. As projeções futuras consideram o maior foco para 
atendimento ao mercado nacional, cujas vendas possuem maior rentabilidade, incremento 
nas margens em decorrência da venda de produtos de maior valor agregado, dentre outras 
ações. Com base nestas ações e nas premissas utilizadas na preparação do plano de 
negócios, a Administração possui expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que 
permitirão a realização dos créditos tributários diferidos. 

 c. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos consolidados, registrados 
nas demonstrações financeiras, são provenientes de provisões temporariamente não 
dedutíveis e prejuízos fiscais da controladora e de sua controlada e são compostos como 
segue: 

Saldos 
 em 

2012 

Reconhe-
cidos no 
resultado Outros

Saldos 
 em 

2013 
Ativo:     
  Provisões dedutíveis somente quando realizadas:     
      Provisões diversas 25.826  (2.744) -     23.082  
  Prejuízo fiscal, líquido 19.654  2.744  -     22.398  
  Créditos fiscais de controlada no exterior 8.402  -     (167) 8.235  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Ativo não circulante 53.882  -     (167) 53.715  
 ======  ======  ======  ======  
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A Administração, com base em orçamento e plano de negócios, estima que os créditos 
fiscais sejam realizados durante os próximos exercícios, conforme demonstrado a seguir: 

Ano
Consolidado 

2013 

2014 -      
2015 9.792  
2016 12.954  
2017 16.524  

2018 em diante 14.445  
 ----------  
 53.715  
 ======  

  d. Impostos a recuperar  

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Imposto de renda e contribuição social - antecipações 580  2.142  8.802  9.331  
Imposto sobre circulação de mercadorias e  serviços – ICMS 5.821  6.255  6.043  6.255  
IVA -       -       3.329  6.227  
Outros 576  22  4.300  3.684  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 6.977  8.419  22.474  25.497  
Circulante (1.350) (2.408) (16.625) (19.153) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Não circulante 5.627  6.011  5.849  6.344  
 ======  ======  ======  ======  

15. PROVISÕES DIVERSAS 

A Companhia e sua controlada vêm discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos 
e reclamações trabalhistas.  A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco 
efetuada pela Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas 
consideradas prováveis. 

A Companhia possui processos tributários e cíveis, cuja perda foi estimada como possível, 
no valor de R$13.610 e R$260, respectivamente, e portanto não foi constituída provisão.  

Os processos judiciais cuja perda foi estimada como provável são assim resumidos: 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Processos fiscais:  
 INSS 1.998 2.555 1.998 2.555  
 Outras 13 13 13 13  
Trabalhistas 6.473 6.994 7.658 8.364  
Cíveis e outras 2.447 2.699 2.447 2.699  
 ---------- ---------- ---------- ----------  
 10.931 12.261 12.116 13.631  
 ====== ====== ====== ======  

Depósitos judiciais 10.653 10.058 10.653 10.058  
 ====== ====== ====== ======  
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INSS – A Companhia é pólo ativo em ação contra a Fazenda Nacional questionando a 
incidência da contribuição sobre verbas consideradas indenizatórias. 
   
Trabalhistas – A Companhia e sua controlada são pólo passivo em ações movidas por ex-
funcionários e terceiros. 

Cíveis – A Companhia é pólo ativo em ação contra a União questionando a legalidade da 
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária e COFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. 

As movimentações do saldo das provisões diversas consolidadas são apresentadas a 
seguir: 

 Saldos em   Saldos em 
2012 Adições Baixas 2013 

Processos fiscais:   
 INSS 2.555 -     (557) 1.998  
 Outras 13 -     -     13  
Trabalhistas 8.364 4.309 (5.015) 7.658  
Cíveis e outras 2.699 -     (252) 2.447  
 ---------- --------- --------- ----------  
 13.631 4.309 (5.824) 12.116  
 ====== ====== ====== ======  

16. CONCESSÕES GOVERNAMENTAIS 

A Companhia participa em consórcio de concessão de geração de energia elétrica com as 
empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e  Vale (denominada anteriormente 
Companhia Vale do Rio Doce), em partes iguais de 33,33%, para cuja administração não foi 
constituída empresa com característica jurídica independente. São mantidos controles nos 
registros contábeis da Companhia, equivalentes à sua participação. 

Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia e os demais consorciados 
pagarão à União parcelas ao longo do tempo de concessão, conforme demonstrado a 
seguir.   

Início do prazo de concessão:  10 de julho de 1997 
Prazo de concessão:                 35 anos 
Valor total da concessão:      R$333.310 
Atualização monetária:    IGP-M 

Parcelas anuais demonstrando os valores totais da concessão:

 5º ao 15º ano 16º ao 25º ano 26º ao 35º ano 
 2002 a 2012 2013 a 2022 2023 a 2032 
 -------------------- -------------------- --------------------       
Valores históricos:    
Parcela mínima 120       120        120         
Parcela adicional -        12.510       20.449         
 -------------------- -------------------- -------------------        
Parcela anual 120       12.630        20.569         

Parcelas totais 1.320       126.300       205.690        
Parcelas atualizadas 5.007       479.174       780.366        
 =========== =========== ===========        
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Para fins contábeis, a Companhia reconhece as despesas incorridas pelo regime de 
competência, em contrapartida ao exigível a longo prazo, de forma linear, tendo como base 
sua participação no valor total da outorga; 33,33%, a valor presente, considerando a taxa 
básica de juros, atualizada pelo IGPM. Em 31 de dezembro de 2013, esse valor 
representava R$64.605, sendo R$15.973 classificados no passivo circulante e R$48.632 
classificados como exigível de longo prazo (R$62.974 em 31 de dezembro de 2012, sendo 
R$13.115 classificados no passivo circulante e R$49.859 classificados como exigível de 
longo prazo). 

Os valores consignados no ativo imobilizado, objeto da presente concessão, em 31 de 
dezembro de 2013, somam R$ 26.674 (R$28.086 em 31 de dezembro de 2012) (vide nota 
explicativa n° 8 às demonstrações financeiras) e consideram a participação da Companhia 
nos investimentos realizados para a construção da Usina Hidroelétrica de Porto Estrela, 
localizada no Rio Santo Antonio, a 270 km de Belo Horizonte, com potência instalada de 
112MW. A referida Usina iniciou sua geração no final de 2001. 

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais--A Companhia e sua controlada mantêm operações com 
instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados 
através de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição aos 
mesmos. Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e 
descritas no quadro abaixo. 

Os principais fatores de risco que a Companhia e sua controlada estão expostas refletem 
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-
operacionais (tais como, comportamento de demanda, concorrência, inovação tecnológica, 
mudanças relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são inerentes a sua atividade e 
são endereçados pela Administração da Companhia. Os riscos econômico-financeiros 
refletem, principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos 
instrumentos financeiros que a Companhia e sua controlada utilizam e as suas contrapartes. 
Esses riscos são administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e 
determinação de limites. 

b) Valor justo--o valor justo dos instrumentos financeiros anteriormente citados está 
demonstrado a seguir:  

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

 Valor 
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

ATIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Caixa e equivalentes de caixa  23.254  23.254  54.165 54.165 39.506  39.506  56.200  56.200  
  Duplicatas a receber 488.823  488.823  442.818 442.818 504.106  504.106  389.708  389.708  
  Outros créditos a receber 7.644  7.644  8.946 8.946 12.785  12.785  17.286  17.286  
       
NÃO CIRCULANTE:       
  Partes relacionadas 2.836  2.836  26.185 26.185 2.836  2.836  26.185  26.185  
PASSIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (*) 371.859  371.859  276.329 276.329 395.767  395.767  286.610  286.610  
  Debêntures com parte 
     relacionada (*) -     -     11.892 11.892 -     -     11.892  11.892  
  Fornecedores 87.010  87.010  77.007 77.007 90.676  90.676  80.501  80.501  
  Outras contas a pagar 40.484  40.484  33.283 33.283 40.484  40.484  33.283  33.283  
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Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

 Valor 
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

Valor
contábil 

Valor
justo 

       
NÃO CIRCULANTE:       
Exigível a longo prazo:       
  Empréstimos e financiamentos (*) 245.799  245.799  326.991 326.991 251.547  251.547  327.968  327.968  
  Partes relacionadas 1.085  1.085  -     -     1.085  1.085  -      -      
  Outras obrigações 1.180  1.180  37 37 4.229  4.229  9.121  9.121  
         

(*) Os valores justos dos empréstimos e financiamentos e das debêntures aproximam-se 
aos valores do custo amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de 
que estão indexados por taxas flutuantes de juros (TJLP, CDI e LIBOR), as quais 
acompanham as taxas de mercado. 

Considerando que os vencimentos dos demais instrumentos financeiros são de curto prazo, 
a Companhia estima que seus valores justos aproximam-se aos valores contábeis. 

c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros 
derivativos, todos os instrumentos financeiros listados acima são classificados como 
“Empréstimos e recebíveis”, no caso de ativos, ou “Outros passivos financeiros”, no caso de 
passivos, avaliados inicialmente ao valor justo e atualizados pelo custo amortizado. Os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados como “Mensurados ao valor justo por 
meio do resultado”. 

d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos e não derivativos:

d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o 
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com 
rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz 
respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities (algodão) e volatilidade 
das taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis 
variações não esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas 
variações.

O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos 
de mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o gerenciamento 
da volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados 
ocorre ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto destas transações é analisado 
trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa e Dívida onde a marcação a 
mercado destas transações é discutida e validada. Todos os instrumentos financeiros 
derivativos estão reconhecidos pelo seu valor justo nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 

d.2 - Política de uso de derivativos--Conforme política interna, o resultado financeiro da 
Companhia deve ser oriundo da geração de caixa do seu negócio e não de ganhos no 
mercado financeiro. Portanto, considera que a utilização de derivativos deve ser apenas 
para proteger eventuais exposições que ela possa ter decorrentes dos riscos nos quais ela 
está exposta, sem fins especulativos. A contratação de um derivativo tem como objetivo a 
redução da exposição aos riscos de mercado da Companhia.  

d.3 - Risco de taxa de câmbio--Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e sua 
controlada virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.  

d.3.1) Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior: 
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A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial, a 
saber:

Total dos investimentos no exterior 2013 2012 

Em Reais 83.646  23.263  
 ------------  ------------  
Em milhares de $ARG (Peso Argentino) 232.867  55.986  
Em milhares de Dólares equivalentes 35.706  11.384  
 =======  =======  

d.3.2) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição 
cambial da Companhia, são como segue: 

Instrumentos financeiros 2013 2012 

Caixa e equivalentes de caixa 1.676  2.666  
Duplicatas a receber  15.436  67.532  
Fornecedores  (2.091) (684) 
Debêntures -      (11.892) 
Partes relacionadas -      20.180  
 -----------  -----------  
Total da exposição em Reais 15.021  77.802  
 -----------  -----------  
Total da exposição em milhares de  
    Dólares equivalentes 6.412 38.073  
 ======  ======  

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, 
considerando os fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já 
contratados em 31 de dezembro de 2013 é como segue: 

Vencimento Risco

Valor da 
exposição 
US$ mil 

Cenários 

Provável II III 
      

      
2014 Baixa do Dólar 6.412  281  (3.545) (7.370) 

======  ======  ======  =======  

Os valores entre parênteses (negativos), demonstrados nos cenários acima, referem-se à 
variação cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita. 

O cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se 
o fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de 
Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para os cenários II e 
III, foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.3.3) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na 
Companhia e sua controlada. 
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Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Companhia não obteve resultados com esse tipo de 
derivativo.

d.4 – Risco de preços de commodities (algodão)--Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia e sua controlada virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço 
do algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma 
significativa pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a 
Companhia não consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens.  

Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Companhia não obteve resultados com esse tipo de 
derivativo. 

d.5 - Risco de taxa de juros--O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores 
mobiliários rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos 
Interbancários – CDI. A Administração da Companhia considera não relevante o efeito da 
exposição às variações de mercado nas taxas de juros contratadas para os passivos sobre 
os quais incidem juros equivalentes à TR e a TJLP portanto, não está apresentando a 
análise de sensibilidade. 

d.5.1) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros derivativos: 

Contratos de swap de taxa de juros – são classificados e registrados pelo seu valor justo e 
se baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos denominados em Dólares - Finimp, 
previstos para as datas de vencimento dos contratos até junho de 2012. Tiveram seus 
ganhos e perdas realizados registrados no resultado, na rubrica “Despesas financeiras – 
juros sobre empréstimos”. Os valores provisionados correspondiam ao valor justo desses 
derivativos e foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa de juros futura nas datas de vencimento e 
algoritmos próprios, e comparados com as informações obtidas diretamente da instituição 
financeira contraparte que avalia esses instrumentos financeiros. 

Os derivativos são negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estão 
sujeitos a depósito de margem. Em 2012, o resultado com esses derivativos foi uma receita 
de R$3.038. Em 2013, não houve resultado com derivativos desta natureza. 

d.5.2) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros não derivativos: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição de 
juros variáveis da Companhia, são como segue: 

2013 2012 

Descrição 

Valor do 
principal
R$ mil 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

    
Contrato de empréstimo --    
  Juros: 108,5% do CDI   
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.   
  Vencimento: maio/2015 200.000 11.104 211.104 6.967  206.967  

Contrato de empréstimo --    
  Juros: 106,5% do CDI   
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.   
  Vencimento: abril/2014 40.000 5.700 45.700 1.577  41.577  

Contrato de Swap --  
  Juros: 117,7% do CDI   
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.   
  Vencimento: outubro/2014 200.000 7.509 207.509 5.730  205.730  

 ------------ ----------- ------------ ------------  ------------  
 440.000 24.313 464.313 14.274  454.274  
 ======= ======= ======= =======  =======  
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A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, 
considerando os fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2013, é 
como segue: 

Vencimento Risco

Saldo
médio do 
principal 

Cenários 

Provável II III 
      

2014 Alta do CDI 346.667  (36.691) (47.312) (57.321) 
2015 Alta do CDI 83.333  (9.911) (14.821) (18.344) 

   ======  ======  ======  

Os valores demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa de juros em seus 
respectivos anos e cenários, considerando-se os saldos médios dos empréstimos em cada 
ano.

O cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados 
de Depósitos Bancários, considerando-se as taxas futuras do CDI e os vencimentos do 
principal e dos juros.  Para os cenários II e III, foi considerado um aumento das taxas 
futuras do CDI em 25% e 50% respectivamente.  

As taxas de juros futuras do CDI foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.6 – Risco de crédito--A Companhia está sujeita a risco de crédito com respeito às suas 
aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Esse risco é mitigado pela política de 
aplicar os recursos disponíveis somente em instituições financeiras de grande porte.   

O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a 
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito 
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, 
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que 
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de 
crédito para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.

d.7 – Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os 
vencimentos dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de sua liquidação, e 
utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como segue: 

Total 

Prazo de liquidação previsto 

Obrigações contratuais 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 3 

anos 
De 3  a 5 

anos 
Mais de  
5 anos 

  Empréstimos e financiamentos 706.382 401.753 302.211 1.573  845  
  Fornecedores 93.136 93.136 -     -      -      
 ----------- ----------- ----------- -----------  -----------  
 799.518 494.889 302.211 1.573  845  
 ====== ====== ====== ======  ======  
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d.8 – Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar 
a continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos 
seus acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por 
estas demonstrações financeiras. A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta: 

Consolidado 
2013 2012 

     
Empréstimos e financiamentos 647.314  614.578  
Caixa e equivalentes de caixa (39.506) (56.200) 
 ------------  ------------  
  Total da dívida líquida 610.808  558.378  
 ------------  ------------  
  Total do patrimônio líquido 1.014.553  1.042.651  
 ------------  ------------  
  Total da dívida líquida e  
      patrimônio líquido 1.625.361  1.601.029  
 ========  ========  

18. DESPESAS POR NATUREZA 

A Companhia apresenta as suas despesas na demonstração do resultado consolidado por 
função. A seguir apresenta as despesas por natureza e sua classificação por função. 

Por natureza: 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Custo das matérias primas, materiais e  
   serviços adquiridos de terceiros (622.847) (446.302) (677.605) (483.873) 
Benefícios a empregados (241.963) (217.000) (258.054) (225.631) 
INSS (17.976) (26.318) (24.376) (30.236) 
Depreciação e amortização (69.380) (65.601) (72.023) (68.555) 
Variação dos estoques de produtos  
   acabados e em elaboração (12.540) (79.855) (16.110) (80.971) 
Outros custos e despesas (4.521) (4.363) (4.341) (4.548) 
 -------------  -------------  ------------  ------------  
Total por natureza (969.227) (839.439) (1.052.509) (893.814) 
 =======   ========   =======   ========   

Por função: 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Operações continuadas:     
  Custo dos produtos vendidos (791.761) (694.155) (852.867) (735.781) 
  Vendas (119.394) (92.526) (135.536) (100.202) 
  Gerais e administrativas (50.388) (46.416) (56.422) (51.489) 
  Honorários da administração (7.684) (6.342) (7.684) (6.342) 
 --------------  --------------  --------------  --------------  
Total por função (969.227) (839.439) (1.052.509) (893.814) 
 ========  ========  ========  ========  
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19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida apresentada 
na demonstração do resultado do exercício: 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

RECEITA OPERACIONAL:     
 Vendas brutas 1.381.491  1.187.110  1.498.972  1.236.253  
 Deduções das vendas (358.893) (293.943) (359.894) (285.644) 

-------------  -------------  -------------  -------------  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.022.598  893.167  1.139.078  950.609  
 ========  ========  ========  ========  

20. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO 

O prejuízo básico por ação foi calculado como segue: 

Controladora
2013 2012 

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES CONTINUADAS (14.652) (46.347) 
   
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES DESCONTINUADAS -       (51.652) 
 -------------------  -------------------  
PREJUIZO DO EXERCÍCIO (14.652) (97.999) 
   
Resultado atribuído à:   
   Ações ordinárias (10.236) (68.460) 
   Ações preferenciais (4.416) (29.539) 
   
Número médio ponderado de ações:   
   Ordinárias  1.121.000.609  1.121.000.609  
   Preferenciais 483.685.065  483.685.065  
 -------------------  -------------------  
 1.604.685.674  1.604.685.674  
   
PREJUÍZO LÍQUIDO BÁSICO E 
   DILUÍDO POR LOTE DE MIL AÇÕES:    
   
   Operações continuadas-   
       Ações ordinárias – R$ (9,13) (28,88) 
       Ações preferenciais – R$ (9,13) (28,88) 
   
   Operações descontinuadas-   
       Ações ordinárias – R$ -       (32,19) 
       Ações preferenciais – R$ -       (32,19) 
   
   Total-   
       Ações ordinárias – R$ (9,13) (61,07) 
       Ações preferenciais – R$ (9,13) (61,07) 
 =======   ======   

A Companhia não possui ações com potencial efeito dilutivo. Portanto, o lucro básico por 
ação é igual ao lucro diluído por ação. 

21. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

Em conexão com a descontinuidade de algumas unidades de negócios da empresa ligada 
SGUS, a qual importava direta ou indiretamente a totalidade da produção da Companhia 
destinada ao mercado norte americano, a Companhia, no contexto do programa de 
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readequação de sua capacidade fabril aos mercados interno e do MERCOSUL, anunciou 
em 2011 investimentos na transformação de 3 unidades fabris em polo de desenvolvimento 
urbano. As unidades de: (i) São Gonçalo do Amarante, RN; (ii) Matriz em Montes Claros – 
MG; e (iii) parte da unidade em Blumenau – SC, serão transformadas em áreas de 
desenvolvimento urbano, com construção de conjuntos residenciais, escritórios e shopping 
centers, com fortes investimentos na construção civil, comércio e serviços. 

Com isso, a Companhia desmobiliza a porção de sua capacidade instalada destinada à 
exportação para a SGUS, que chegou a representar 60% de suas vendas. 

Parte das máquinas e equipamentos dessas unidades foi realocada para outras unidades 
fabris e o restante dos equipamentos, incluindo os equipamentos que foram substituídos de 
outras unidades fabris, foi classificado na rubrica “Imobilizado disponível para venda”, pelo 
seu valor de mercado quando inferior ao valor de custo (vide nota 8.c). 

Os imóveis e instalações continuam classificados nas rubricas originais do ativo imobilizado, 
tendo-se em conta que seu valor residual é inferior aos valores de realização orçados nos 
projetos de urbanização acima mencionados, e se constituirão futuramente em 
investimentos nos respectivos projetos.  

No decorrer do exercício de 2012, foram implementadas todas as medidas para a 
adequação dos parques fabris remanescentes, e as unidades destinadas aos projetos 
imobiliários também se tornaram totalmente disponíveis. A administração da Companhia 
está em negociação com parceiros interessados na viabilização dos projetos.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Mensagem aos Acionistas 

Em 2011, o mundo assistiu a históricos acontecimentos como o tsunami no 
Japão, em março, que abalou o mundo e impactou negativamente a sua taxa de 
crescimento que começava a mostrar recuperação após décadas de estagnação. 
À catástrofe natural quase foi seguida de uma catástrofe nuclear que abriu enorme 
debate sobre a segurança desta fonte de energia. 

Nos países desenvolvidos, a crise se intensificava e os Estados Unidos 
tiveram sua dívida rebaixada pelas agências de classificação de riscos. A Europa 
enfrentava período de grande incerteza quanto à sua própria capacidade de se 
manter unida e de preservar o Euro como moeda única. Passeatas em Atenas, 
Madrid, Roma, Lisboa adicionavam o drama humano e social aos dados 
econômicos preocupantes. Em Novembro o novo presidente do Banco Central 
Europeu, Mario Draghi, tomava a decisão de reduzir os juros e disponibilizar 
enorme liquidez ao sistema financeiro, ante o agravamento da crise no Velho 
Continente. 

As redes sociais mostravam a sua força. O Papa Bento XVI aderiu ao 
twitter em junho. O Facebook alcançou 800 milhões de usuários. A Primavera 
Árabe, que ganhou força graças à nova era da mobilidade e da conexão em tempo 
real, derrubou mais um ditador, Kadafi. O mundo perdeu o gênio Steve Jobs, um 
dos grandes responsáveis por esta era de conectividade. 

Em abril, a agência Fitch elevou a nota do Brasil e durante o ano, nossa 
Bolsa de Valores teve a maior alta desde 2009. A economia brasileira se 
desacelerou em parte pela ação de nossas autoridades que estavam preocupadas 
com a inflação acima do teto da meta, mas, em grande parte, pela perda de vigor 
da indústria de manufatura que sofreu com o crescimento das importações.

     
O ano também foi marcado pela altíssima volatilidade no preço de nossa 

principal matéria-prima - o algodão. Desde a metade do segundo semestre de 
2010, o preço do algodão dos contratos da ICE-NY, para os meses de julho 2011 
e dezembro 2011, apresentou fortíssima elevação. O aumento dos preços resultou 
da redução dos estoques mundiais provocada pela recuperação da demanda após 
a crise de 2009 e pela menor produção acarretada por fatores climáticos adversos 
em vários grandes produtores mundiais e pela menor área plantada.  

A decisão da Índia - segundo maior produtor mundial - de banir suas 
exportações somente agravou a histeria dos mercados. Além disto, os 
movimentos dos fundos de hedge, que dispunham de enorme liquidez e ávidos 
por retornos em qualquer classe de ativos, exacerbavam o movimento dos 
mercados. Os gráficos abaixo mostram a evolução dos preços dos contratos da 
ICE – NY já referidos. 
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A Companhia foi levada a repassar para seus preços a nova realidade de custos 
seguindo o movimento de todos os produtores de têxteis do mundo. Para ilustrar a 
velocidade do repasse do aumento de custos para os preços dos produtos têxteis 
o gráfico abaixo, publicado pelo ITMF (International Textiles Manufacters 
Federation), mostra o preço dos fios em mercados selecionados ao redor do 
mundo. 

A magnitude e velocidade dos ajustes que se seguiram foram 
determinantes para os resultados adversos do ano de 2011. Para melhor analisá-
los, trataremos dos impactos de forma separada entre os dois maiores mercados 
da Companhia: mercado norte-americano e o mercado brasileiro. 
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No mercado norte-americano, o que vimos foi uma queda abrupta da 
margem de venda dos produtos, já que a maioria de nossos fornecimentos para os 
varejistas é contratada por prazos longos, respeitando o mínimo de 90 a 180 dias. 
O aumento imediato dos custos de nossos produtos foi exigido por nossos 
fornecedores asiáticos, os quais não tinham como conviver com os novos preços 
das matérias-primas. O repasse, quando possível ser feito na totalidade, levava no 
mínimo um trimestre. Agravando o quadro, houve a redução dos volumes de 
vendas em velocidade sem precedentes. O efeito substituição, a redução das 
compras pelos consumidores finais - o produto têxtil tem alta elasticidade de 
demanda em função do preço- a mudança do mix de produtos pelos varejistas e 
um maior controle de seus estoques repercutiram nos volumes de vendas e 
diminuíram, ainda mais, as margens operacionais. 

No mercado doméstico o repasse aos preços de nossos produtos ocorreu 
com muito maior velocidade e, num primeiro momento, elevou as margens 
operacionais consideravelmente. Estas se beneficiaram de estoques de matérias-
primas a custos antigos e preços de venda novos. Também no mercado 
doméstico, a queda dos volumes de venda que se seguiu foi, infelizmente, de 
grande magnitude. 

A profundidade da queda de demanda mundial foi de tal ordem que os 
preços das matérias-primas alcançaram seu patamar mais elevado em março de 
2011, em torno de, antes inimagináveis, USD2,10 por libra peso e começaram a 
ceder encontrando um ponto de suporte muito forte, em torno de USD1,50 por 
libra peso, para os contratos de julho de 2011. 

As consequências nas operações da Companhia foram relevantes. Tivemos 
que intensificar a redução de nossas exportações, que já se tornavam gravosas 
em face à contínua valorização do real. O gráfico abaixo mostra que a Companhia 
tinha elevado suas exportações em 535% entre 2001 e 2007, a uma taxa de 
crescimento composta anual de 36%, e, nos quatro anos seguintes, teve de 
retroceder para os mesmos patamares em que se encontrava em 2001. 

À redução das exportações se somou a queda dos volumes do mercado 
doméstico. O mercado nacional se retraiu em um primeiro momento pelo repasse 
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aos preços dos novos custos da matéria-prima, ocasionando queda do consumo, 
mas sofreu queda ainda maior com a desaceleração da economia provocada por 
uma combinação de política monetária mais restritiva, medidas macroprudenciais 
e a retirada de incentivos ao consumo que tinham sido dados até o final de 2010. 
As autoridades tomaram essas medidas por estarem preocupadas com a inflação 
que já excedia o teto da meta. 

O PIB fechou o ano com crescimento de 2,7%, apresentando queda no 
terceiro trimestre. A produção da indústria de manufaturas fechou o ano 
praticamente estável, pressionada por volumes de importação crescentes. 

Assim, o mercado doméstico, que vinha absorvendo parte da capacidade 
de produção liberada pela redução das exportações, no ano de 2011 não pôde 
contribuir com a ocupação das plantas industriais como vinha acontecendo nos 
anos anteriores. A redução da produção como instrumento de gerenciamento dos 
estoques de produtos acabados agravou os custos da ociosidade industrial e 
impactou fortemente as margens das operações nacionais. 

Todo esse ambiente adverso exigiu mais capital de trabalho e deteriorou os 
indicadores financeiros da Companhia. 

Este quadro levou a Administração da Companhia a decidir-se pela 
implementação das seguintes medidas: (i) reestruturação das operações no 
mercado norte-americano com a venda de ativos. A Companhia continuará 
operando diretamente algumas unidades de negócios, tais como Utility Bedding e 
Springs Canadá. Estas unidades têm se mostrado rentáveis ao longo dos últimos 
6 anos e demandam pouco capital de trabalho; (ii) a consequente reestruturação 
do parque fabril brasileiro e a melhor utilização de alguns ativos para projetos 
imobiliários que demonstraram, após extensos estudos de mercado, ser a melhor 
destinação para esses ativos com a geração de riqueza para as comunidades 
onde se encontram; (iii) o investimento contínuo no fortalecimento de nossas 
marcas no mercado doméstico, oferecendo aos consumidores experiência de 
compra que valoriza o produto têxtil de cama, mesa e banho e atendendo os 
nossos parceiros varejistas com o foco e a visão deles através de melhor logística 
e serviços e (iv) a diminuição do uso de capital pela redução das necessidades de 
giro, a realização de ativos ociosos e a maior geração de caixa livre operacional 
da Companhia. 

Como decorrência de muitas destas medidas, parte de nossas operações 
foi tratada como operações descontinuadas, como preconiza a técnica contábil, e 
diversas provisões tiveram que ser contabilizadas, todas registradas nos 
demonstrativos como resultado das operações descontinuadas. A magnitude das 
mudanças levou a prejuízo considerável. Este resultado negativo deve ser 
interpretado como um investimento para um novo período de crescimento, 
baseado na valorização de nossas marcas e na melhor utilização de nossos 
ativos. 
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Estamos seguros de que estas medidas permitirão à Companhia voltar a 
apresentar alta rentabilidade e melhoria considerável na sua estrutura de capital, 
gerando valor para nossos acionistas. 

Importantes passos na implementação destas medidas já estão sendo 
dados, destacando-se em 2011: a integração de nossa planta industrial de La 
Banda, província de Santiago Del Estero, que tornou a Argentina totalmente 
autossuficiente em toalhas e que nos permitirá, a partir de abril de 2012, atender à 
demanda local de toalhas de banho, além de fabricar parte dos lençóis vendidos 
no mercado local, o que contribuiu decisivamente com a meta das autoridades 
Argentinas de aumento do superávit de sua balança comercial. 

Maior destaque deve também ser dado ao crescimento de nossas 
operações de varejo que encerraram o ano com 204 lojas, um crescimento de 
cerca de 50% em 2011 em relação a 2010 quando havíamos encerrado o 
exercício com 137 pontos de venda. As lojas ARTEX, inauguradas a partir do mês 
de outubro de 2011, oferecem ao consumidor das classes B1/B2 produtos de alta 
qualidade a preços acessíveis, numa experiência de compra diferenciada em 
ambiente requintado e acolhedor. 

O sucesso das flagships ARTEX eleva a nossa confiança no investimento e 
demonstra que os consumidores estavam buscando experiência de compra como 
a que pudemos oferecer. O lançamento do novo site www.artex.com também 
merece destaque como canal de contato fundamental entre nossos consumidores 
e a Companhia, que passou a se utilizar das redes sociais para um 
relacionamento mais estreito com o consumidor, o que nos permitirá aprimorar 
nossos produtos e processos para melhor atendê-los. 

Para o ano de 2012, estamos confiantes em que a economia brasileira se 
acelerará ao longo do exercício e que retornaremos ao padrão de crescimento de 
volumes que vínhamos experimentando ano a ano no Brasil. A melhor utilização 
da capacidade de produção das unidades brasileiras e a reestruturação das 
operações na América do Norte assegurarão melhores resultados que, somados à 
redução da necessidade de capital, permitirão melhor retorno para nossos 
acionistas. 

Aderência à Câmara de Arbitragem do Mercado

A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho 
Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em 
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, 
das disposições contidas no estatuto, nas disposições da Lei nº 6.404/76, nas 
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil 
e pela Comissão de Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 
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Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo 
Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.

Relacionamento com Auditores Independentes

Em 2011, a Companhia não contratou nenhum outro serviço dos auditores 
independentes que não os relacionados aos trabalhos de auditoria.

Agradecimentos

Cumpre-nos apresentar nossos agradecimentos à SUDENE, ao BNDES, ao 
BDMG, ao BNB, ao Banco do Brasil, à rede bancária comercial, à imprensa, aos 
clientes e fornecedores, aos acionistas, às excelentíssimas autoridades, às 
entidades de classe, aos colaboradores e a todos os que contribuíram direta ou 
indiretamente para a consecução dos objetivos sociais.

A Administração. 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Montes Claros, 20 de março de 2012 – A Springs Global Participações S.A. 
(BOVESPA: SGPS3, Bloomberg: SGPS3:BZ), líder no mercado de produtos 
têxteis de cama, mesa e banho para o lar, submete à apreciação de Vossas 
Senhorias seu Relatório da Administração e suas demonstrações financeiras 
consolidadas referentes ao exercício de 2011 e 2010. Tais demonstrações, 
elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro 
(“IFRS”), bem como as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas 
expedidas pela CVM, vêm acompanhadas do relatório dos Auditores 
Independentes sobre as demonstrações financeiras. As seguintes informações 
financeiras e operacionais da Springs Global Participações S.A. (“Springs Global” 
ou “Companhia”) são apresentadas em base consolidada e as comparações são 
relativas ao exercício de 2010 das operações continuadas, exceto onde estiver 
indicado de outra forma. 

Vendas líquidas por categoria de vendas 

A Administração da Companhia decidiu descontinuar algumas operações de sua 
controlada norte-americana Springs Global US, Inc. Essas operações representam 
os negócios referentes às linhas de produtos “fashion bedding” e “banho” com as 
marcas próprias e de terceiros que estão sendo vendidas. As operações de “utility
bedding” e as operações da controlada canadense permanecem.  

No exercício de 2011, as vendas brutas consolidadas das operações continuadas 
alcançaram R$1.772,0 milhões contra R$2.123,0 milhões no exercício de 2010. As 
vendas líquidas consolidadas decresceram 18,4%, de R$1.724,8 milhões em 2010 
para R$1.407,8 milhões em 2011, refletindo aumento do preço médio de 12,1% e 
redução do volume de vendas em toneladas de 27,2%. 

Vendas Líquidas (Operações Continuadas)
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A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, vendas líquidas, volumes em 
toneladas e preço médio por categorias de vendas.  

Categoria de vendas 1T11 1T10 % var 11‐10 1T11 1T10 % var 11‐10 1T11 1T10 % var 11‐10
Fashion bedding 91,9             106,8           (14,0%)           4.395 6.224 (29,4%)           20,91           17,16            21,9%

Banho 71,3             82,6             (13,7%)           3.777 5.089 (25,8%)           18,88           16,23            16,3%
Utility bedding 44,4             64,2             (30,8%)           5.674 7.980 (28,9%)           7,83             8,05             (2,7%)            

Produtos intermediários 84,2             84,9             (0,8%)             8.697 12.431 (30,0%)           9,68             6,83              41,7%
Outros 76,8             101,3           (24,2%)           ‐               ‐               ‐                 ‐               ‐               ‐                  

Total operações continuadas 368,6           439,8           (16,2%)          22.543 31.724 (28,9%)          16,35           13,86            18,0%

Categoria de vendas 2T11 2T10 % var 11‐10 2T11 2T10 % var 11‐10 2T11 2T10 % var 11‐10
Fashion bedding 102,6           102,1            0,5% 4.778 5.901 (19,0%)           21,47           17,30            24,1%

Banho 53,4             74,9             (28,7%)           2.845 4.682 (39,2%)           18,77           16,00            17,3%
Utility bedding 43,1             68,0             (36,6%)           5.356 8.110 (34,0%)           8,05             8,38             (3,9%)            

Produtos intermediários 61,3             85,2             (28,1%)           7.469 12.091 (38,2%)           8,21             7,05              16,5%
Outros 66,4             103,9           (36,1%)           ‐               ‐               ‐                 ‐               ‐               ‐                

Total operações continuadas 326,8           434,1           (24,7%)          20.448 30.784 (33,6%)          15,98           14,10            13,3%

Categoria de vendas 3T11 3T10 % var 11‐10 3T11 3T10 % var 11‐10 3T11 3T10 % var 11‐10
Fashion bedding 103,2           109,6           (5,8%)             5.007 6.283 (20,3%)           20,61           17,44            18,1%

Banho 62,9             83,2             (24,4%)           3.480 5.142 (32,3%)           18,07           16,18            11,7%
Utility bedding 57,7             64,1             (10,0%)           7.258 7.931 (8,5%)             7,95             8,08             (1,6%)            

Produtos intermediários 49,0             85,5             (42,7%)           7.330 11.706 (37,4%)           6,68             7,30             (8,5%)            
Outros 66,4             105,9           (37,3%)           ‐               ‐               ‐                 ‐               ‐               ‐                

Total operações continuadas 339,2           448,3           (24,3%)          23.075 31.062 (25,7%)          14,70           14,43            1,9%

Categoria de vendas 4T11 4T10 % var 11‐10 4T11 4T10 % var 11‐10 4T11 4T10 % var 11‐10
Fashion bedding 112,9           114,6           (1,5%)             5.227 6.275 (16,7%)           21,60           18,26            18,3%

Banho 77,4             79,6             (2,8%)             4.339 4.637 (6,4%)             17,84           17,17            3,9%
Utility bedding 52,9             57,0             (7,2%)             6.218 7.472 (16,8%)           8,51             7,63              11,5%

Produtos intermediários 49,5             73,6             (32,7%)           7.157 10.311 (30,6%)           6,92             7,14             (3,1%)            
Outros 80,5             77,8              3,5% ‐               ‐               ‐                 ‐               ‐               ‐                

Total operações continuadas 373,2          402,6           (7,3%)           22.941 28.695 (20,1%)        16,27         14,03           16,0%

Categoria de vendas 2011 2010 % var 11‐10 2011 2010 % var 11‐10 2011 2010 % var 11‐10
Fashion bedding 410,6           433,1           (5,2%)             19.407 24.684 (21,4%)           21,16           17,55            20,6%

Banho 265,0           320,3           (17,3%)           14.441 19.547 (26,1%)           18,35           16,39            12,0%
Utility bedding 198,1           253,3           (21,8%)           24.507 31.493 (22,2%)           8,08             8,04              0,1%

Produtos intermediários 244,0           329,2           (25,9%)           30.652 46.541 (34,1%)           7,96             7,07              12,6%
Outros 290,1           388,9           (25,4%)           ‐               ‐               ‐                 ‐               ‐               ‐                

Total operações continuadas 1.407,8        1.724,8        (18,4%)          89.007 122.265 (27,2%)          15,82           14,11            12,1%
Total operações descontinuadas 403,7           590,4           (31,6%)           20.801         44.512         (53,3%)           ‐               ‐               ‐                  

Total 1.811,5        2.315,2        (21,8%)           109.808       166.777       (34,2%)           ‐               ‐               ‐                  

Vendas líquidas (R$ milhões)  Volumes em toneladas Preço médio (R$)/Kg 
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Vendas líquidas Fashion bedding – O decréscimo de 5,2%, passando de R$433,1 
milhões em 2010 para R$410,6 milhões em 2011, reflete um decréscimo do volume de 
vendas em toneladas de 21,4% e um aumento do preço médio de 20,6%. O aumento 
do preço médio em 2011 deve-se, principalmente, ao repasse dos aumentos de custos 
ocasionados pelos preços das commodities e ao aumento da participação das vendas 
no Brasil no total das vendas da Companhia. O Real se valorizou em 5,0% frente ao 
Dólar norte-americano na tradução das vendas externas para Reais quando 
comparado com o exercício anterior.  

Vendas líquidas Banho – O decréscimo de 17,3%, passando de R$320,3 milhões em 
2010 para R$265,0 milhões em 2011, reflete um decréscimo de 26,1% do volume de 
vendas em toneladas e um aumento de 12,0% no preço médio. O decréscimo do 
volume de vendas em toneladas deve-se, principalmente, ao ajuste no nível dos 
estoques na cadeia de suprimento em função dos aumentos de preços já 
mencionados. O aumento do preço médio em 2011 deve-se, principalmente, ao 
repasse dos aumentos de custos ocasionados pelos preços das commodities e ao 
aumento da participação das vendas no Brasil no total das vendas da Companhia. 
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Vendas líquidas Utility bedding – O decréscimo de 21,8%, passando de R$253,5 
milhões em 2010 para R$198,1 milhões em 2011, reflete um decréscimo do volume de 
vendas em toneladas de 22,2% e um aumento do preço médio de 0,1%. Apesar do 
reajustes de preços decorrente do aumento dos custos das commodities, o preço 
médio se manteve praticamente estável devido, principalmente, à valorização do Real 
previamente mencionada. 

Vendas líquidas de Produtos intermediários – O decréscimo de 25,9%, passando de 
R$329,2 milhões em 2010 para R$244,0, milhões em 2011 reflete um decréscimo do 
volume de vendas em toneladas de 34,1% e um aumento do preço médio de 12,6%. O 
aumento do preço médio deve-se, principalmente, aos reajustes de preços 
decorrente do aumento dos custos das commodities e à maior participação de 
tecidos no mix de vendas de produtos intermediários. O decréscimo do volume de 
vendas em toneladas deve-se, principalmente, à ajustes de estoques na cadeia de 
suprimento em função dos aumentos de preços já mencionados. 
   
Vendas líquidas - Outros – Nesta categoria estão incluídas as vendas da 
subsidiária indireta mmartan®, as vendas no mercado canadense e outras vendas 
diversas. As vendas líquidas desta categoria decresceram 25,4%, passando de 
R$388,9 milhões em 2010 para R$290,1 milhões em 2011.  

Desempenho lojas  

mmartan®

Foram inauguradas 28 novas lojas em 2011. Seguindo o plano de expansão da 
Companhia, serão inauguradas mais 35 lojas ao longo de 2012. A Companhia 
encerrou 2011 com 118 lojas franqueadas e 47 lojas próprias. 

Artex®

Em 2011, foram inauguradas 30 lojas Artex®. Adicionalmente, 9 lojas que estão 
operando temporariamente com outra bandeira compõem a rede e serão 
convertidas para lojas Artex® no início de 2012. Está planejada para 2012 a 
abertura de mais 50 novas lojas com a bandeira Artex® das quais 16 já estão 
contratadas. 

2011 2010 % var 11‐10
Número de lojas 165 137 20,4%
     Franquias 118 90 31,1%
     Próprias 47 47                            ‐ 
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Custo dos produtos vendidos 

O custo dos produtos vendidos decresceu 21,6%, passando de R$1.356,1 milhões 
em 2010 para R$1.063,0 milhões em 2011.  

A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, custos de materiais, custos 
de conversão e custos de armazenamento e distribuição, bem como a despesa de 
depreciação dos ativos de produção e distribuição.  

% do total do  % do total do 
custo dos % das  custo dos % das 
produtos vendas produtos vendas

(R$ milhões) 2011 vendidos líquidas 2010 vendidos líquidas % var 11‐10
Materiais                654,5  61,6% 46,5%                879,4  64,8% 51,0%              (25,6%)

Custos de conversão                318,7  30,0% 22,6%                371,4  27,4% 21,5%              (14,2%)
Custos de armazenamento e distribuição                   17,7   1,7% 1,3%                   24,0  1,8% 1,4%              (26,3%)

Depreciação                   72,1   6,7% 5,1%                   81,3  6,0% 4,7%              (11,3%)
Total             1.063,0  100,0% 75,5%             1.356,1  100,0% 78,6%              (21,6%)

Materiais – Os custos de materiais decresceram 25,6%, passando de R$879,4 
milhões em 2010 para R$654,5 milhões em 2011. Em relação às vendas líquidas, 
os custos de materiais decresceram de 51,0% em 2010 para 46,5% em 2011. O 
decréscimo no custo de materiais em relação às vendas líquidas em 2011 deve-
se, principalmente, a uma defasagem temporal entre o repasse de preço aos 
clientes no mercado doméstico, iniciado no primeiro trimestre de 2011, e o 
momento em que a Companhia recebe efetivamente o aumento de custo das 
commodities e a redução de volumes de vendas. 

Custos de conversão – Os custos de conversão decresceram 14,2%, de R$371,4 
milhões em 2010 para R$318,7 milhões em 2011. Os custos de conversão 
aumentaram, percentualmente às vendas líquidas, de 21,5% em 2010 para 22,6% 
em 2011. Esse aumento deve-se, principalmente, à maior participação dos custos 
de conversão nos custos totais da Companhia em razão da queda dos volumes de  
produção.   
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Custos de armazenamento e distribuição – Os custos de armazenamento e 
distribuição decresceram 26,3%, de R$24,0 milhões em 2010 para R$17,7 milhões 
em 2011, refletindo a queda do volume de vendas e a valorização do Real na 
tradução dos custos da nossa subsidiária americana. Como percentual das 
vendas líquidas, os custos de armazenamento e distribuição decresceram de 1,4% 
em 2010 para 1,3% em 2011. 

Depreciação dos ativos de produção e distribuição – As despesas de depreciação 
dos ativos de produção e distribuição foram R$81,3 milhões em 2010 e R$72,1 
milhões em 2011.  

Lucro bruto e Margem bruta 

Lucro bruto – O lucro bruto decresceu 6,5%, de R$368,7 milhões em 2010 para 
R$344,9 milhões em 2011. 

Margem bruta – Houve um aumento de 3,1 pontos percentuais na margem bruta, 
passando de 21,4% em 2010 para 24,5% em 2011. 

344,9368,7

24,5%
21,4%

2010 2011

Lucro Bruto (R$ milhões) Margem Bruta
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Despesas operacionais 

De vendas – As despesas de vendas aumentaram 1,8%, de R$176,8 milhões em 
2010 para R$179,9 milhões em 2011.  

A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, despesas de vendas fixas e 
variáveis. 

% do total % das % do total % das
das despesas  vendas das despesas vendas

(R$ milhões) 2011 de vendas líquidas 2010 de vendas líquidas % var  11‐10
Fixas 63,4        35,2% 4,5% 69,5        39,3% 4,0% (8,8%)             

Variáveis 116,5      64,8% 8,3% 107,3      60,7% 6,2%  8,6%
Total 179,9      100,0% 12,8% 176,8      100,0% 10,3%  1,8%

As despesas fixas de vendas decresceram de R$69,5 milhões em 2010 para 
R$63,4 milhões em 2011. Esse decréscimo reflete algumas racionalizações 
empreendidas pela Companhia e à valorização do Real na tradução das despesas 
na nossa subsidiária americana.

As despesas variáveis de vendas aumentaram de R$107,3 milhões em 2010 para 
R$116,5 milhões em 2011. Em relação às vendas líquidas, as despesas de vendas 
variáveis aumentaram de 6,2% em 2010 para 8,3% em 2011. Como as despesas 
variáveis de vendas são incorridas, principalmente, no mercado doméstico, a 
redução das vendas no mercado norte-americano resultou em um aumento 
percentual dessas despesas variáveis em relação às vendas líquidas.  

Gerais e administrativas – As despesas gerais e administrativas incluindo 
honorários da administração decresceram 5,5%, de R$108,5 milhões em 2010 para 
R$102,5 milhões em 2011. O decréscimo deve-se, principalmente, às 
racionalizações empreendidas pela Companhia e à valorização do Real na 
tradução das despesas da nossa subsidiária americana. Em relação às vendas 
líquidas, as despesas gerais e administrativas aumentaram de 6,3% em 2010 para 
7,3% em 2011. O aumento em relação às vendas líquidas reflete uma menor 
absorção das despesas fixas devido à queda das vendas em 2011.  

Resultado financeiro 

Despesas financeiras - juros e encargos – As despesas financeiras aumentaram 
de R$53,0 milhões em 2010 para R$72,6 milhões em 2011, devido, em parte, ao 
aumento dos empréstimos e financiamentos.  

Despesas bancárias, impostos, descontos e outros – As despesas bancárias, 
impostos, descontos e outros decresceram de R$45,8 milhões em 2010 para 
R$45,0 milhões em 2011. 
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Receitas financeiras – As receitas financeiras aumentaram de R$18,3 milhões em 
2010 para R$26,7 milhões em 2011. Esse aumento decorre do aumento nas 
disponibilidades médias aplicadas no mercado financeiro em 2011, comparado 
com 2010.
Variações cambiais líquidas – O saldo das variações cambiais líquidas passou de 
uma receita de R$31,7 milhões em 2010 para uma despesa de R$16,4 milhões em 
2011. A despesa foi decorrente da apreciação do Real frente ao Dólar norte-
americano impactando a posição comprada em Dólar pela Companhia para 
proteger seus compromissos em moeda estrangeira no período.   

Provisão para imposto de renda e contribuição social  

Em 2011, contabilizamos provisão de imposto de renda e contribuição social no 
montante de R$92,5 milhões. No segundo trimestre de 2011, a Companhia 
procedeu ajustes na operação americana que levou à baixa de seus ativos fiscais 
reconhecidos em anos anteriores. Trata-se de medida que não teve qualquer 
impacto no caixa e a Companhia tem ainda um prazo de 15 a 20 anos para poder 
se utilizar destes créditos que continuam válidos nos seus livros fiscais.  

Investimentos de capital  

Em 2011 e 2010, nossos investimentos de capital foram de R$112,5 milhões e 
R$60,0 milhões, respectivamente. O aumento do investimento deve-se, 
principalmente, à expansão da operação de varejo e à integração vertical da 
fábrica na Argentina.  

Liquidez e financiamento  

Excluídas as debêntures subscritas integralmente pela controladora da 
Companhia, a dívida líquida aumentou R$352,5 milhões, passando de R$365,1 
milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$717,6 milhões em 31 de dezembro 
de 2011. Esse aumento deve-se, principalmente, aos empréstimos realizados para 
atender às necessidades de capital de giro face ao aumento dos estoques de 
matéria-prima, secundários e de produtos em elaboração. 

Estoques 

Os estoques de matéria-prima e secundários aumentaram em R$78,0 milhões, 
passando de R$108,7 milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$186,7 milhões 
em 31 de dezembro de 2011. O estoque de produtos em elaboração aumentou 
R$80,2 milhões, passando de R$133,0 milhões em 31 de dezembro de 2010 para 
R$213,2 milhões em 31 de dezembro de 2011. O estoque de produtos acabados 
decresceu R$6,0 milhões, passando de R$251,5 milhões em 31 de dezembro de 
2010 para R$245,5 milhões em 31 de dezembro de 2011. O estoque de peças de 
reposição aumentou R$2,2 milhões, passando de R$50,9 milhões em 31 de 
dezembro de 2010 para R$53,1 milhões em 31 de dezembro de 2011. 
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Mercado de Capitais 

O volume médio diário de ações negociadas da Companhia em 2011 foi de 
R$452.497, tendo sido negociadas, em média, 90.368 ações por dia. Durante o 
exercício de 2011, o preço mais alto alcançado pelas ações foi de R$6,4 e o mais 
baixo de R$3,2.  

A Administração. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

A  T  I  V  O  S

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2011 2010 2011 2010 

   
CIRCULANTE:   
 Caixa e equivalentes de caixa  3 40  1.304  146.616  141.274  
 Títulos e valores mobiliários 4 -       -       88  78  
 Duplicatas a receber 5 -       -       448.268  501.160  
 Estoques 6 -       -       698.501  544.042  
 Adiantamentos a fornecedores 7 -       -       67.657  57.579  
 Impostos a recuperar 17.d 9.156  8.455  32.773  24.933  
 Instrumentos derivativos 21.d -       -       11.225  7.079  
 Outros créditos a receber  495  223  16.650  17.615  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total do ativo circulante  9.691  9.982  1.421.778  1.293.760  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
NÃO CIRCULANTE: 
Realizável a longo prazo:      
 Duplicatas a receber 5 -       -       1.505  4.938  
 Adiantamentos a fornecedores 7 -       -       3.642 9.003
 Partes relacionadas 15 12.899  26.530  -       9  
 Impostos a recuperar 17.d -       -       34.083  42.583  
 Imposto de renda e contribuição 
       social diferidos 17.c -       -       55.534  126.231  
 Imobilizado disponível para venda 9.b -       -       50.427  25.946  
 Depósitos judiciais 18 4.301  4.301  15.683  20.198  
 Outros  -       -       2.912  2.377  
  --------------  -------------  --------------  -------------  
  17.200  30.831  163.786  231.285  
      
Permanente:      
 Investimentos em controladas 8.a 1.286.051  1.589.724  -       -       
 Imobilizado 9.a -       -       979.996  1.082.263  
 Intangível 10 27.303  27.303  113.864  76.723  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
          Total do ativo não circulante  1.330.554  1.647.858  1.257.646  1.390.271  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
     Total dos ativos  1.340.245  1.657.840  2.679.424  2.684.031  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2011 2010 2011 2010 

PASSIVOS      
  CIRCULANTE:      
  Empréstimos e financiamentos 13 10.748  9.260  337.708  328.862  
 Debêntures subscritas pela controladora 16 -       -       25.388  12.022  
 Fornecedores 12 -       -       213.034  192.360  
 Impostos e taxas  -       84  14.329  13.629  
 Obrigações sociais e trabalhistas  -       -       45.630  50.574  
 Instrumentos derivativos 21.d -       5.292  17.967  11.880  
 Partes relacionadas - minoritários 15 20.000  -       20.000  -       
 Outras contas a pagar  4  4  65.533  49.654  
  ------------- -------------  -------------  -------------  
  Total do passivo circulante  30.752  14.640  739.589  658.981  

 ------------- -------------  -------------  -------------  
  NÃO CIRCULANTE:      
  Exigível a longo prazo:      
 Empréstimos e financiamentos 13 -       -       519.883  172.802  
 Debêntures subscritas pela controladora 16 -       -       5.266  14.033  
 Partes relacionadas 15 62.649  9.472  17.650  -
 Concessões governamentais 20 -       -       68.847  63.992  
 Planos de aposentadoria e benefícios 19 -       -       77.507  69.309  
 Provisões diversas 18 4.397  4.397  16.316  21.235  
 Obrigações de controladas 8.a 42.669  -       -       -       
 Outras obrigações  2.056  -       27.869  36.053  
  ------------- -------------  -------------  -------------  
 Total do passivo não circulante  111.771  13.869  733.338  377.424  
  ------------- -------------  -------------  -------------  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 14     
 Capital realizado  1.691.208  1.691.208  1.691.208  1.691.208  
 Reserva de capital  79.381  79.381  79.381  79.381  
 Ajuste acumulado de conversão  (149.166) (140.892) (149.166) (140.892) 
 Ajustes de avaliação patrimonial  -       (5.095) -       (5.095) 
 Reservas de lucros  25.170  25.170  25.170  25.170  
 Prejuízo acumulado  (448.871) (20.441) (448.871) (20.441) 
  ------------- -------------  ------------- -------------  
 Total da participação dos acionistas da 
       controladora  1.197.722  1.629.331  1.197.722  1.629.331  
      
PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO-
    CONTROLADORES  -       -       8.775  18.295  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
 Total do patrimônio líquido  1.197.722  1.629.331  1.206.497  1.647.626  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
 Total dos passivos e do patrimônio líquido  1.340.245  1.657.840  2.679.424  2.684.031  
  ======== ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES  DO RESULTADO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2011 2010 2011 2010 

      
      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 25 -      -      1.407.841  1.724.796  
      
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 24 -      -      (1.062.981) (1.356.080) 
  -------------  -------------  -------------  -------------  
LUCRO BRUTO  -      -      344.860  368.716  
      
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:      
 De vendas 24 -      -      (179.935) (176.806) 
 Gerais e administrativas 24 (2.982) (3.076) (95.531) (103.266) 
 Honorários da administração 24 -      -      (6.923) (5.238) 
 Equivalência patrimonial 8.a (124.288) 7.583  -       -       
 Outras, líquidas  -      -      (170) 353  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO OPERACIONAL  (127.270) 4.507  62.301  83.759  
      
 Despesas financeiras – juros e encargos  (3.347)     (3.662) (72.599) (53.011) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros  (2.203) (377) (45.006) (45.841) 
 Receitas financeiras  4.789  3.071  26.694  18.267  
 Variações cambiais líquidas  (12.245) 39.724  (16.437) 31.681  

-------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (140.276) 43.263  (45.047) 34.855  
      
Provisão para imposto de renda e contribuição social:      
 Corrente 17.b -      (13.468) (23.747) (25.473) 
 Diferido 17.b -      -      (68.729) 23.986  
  ------------  ------------  ------------  ------------  
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
   PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS  (140.276) 29.795  (137.523) 33.368  
      
Equivalência patrimonial proveniente das operações 
   descontinuadas de controladas 27 (269.643) (51.800) -      -      
Resultado proveniente das operações descontinuadas 
   de controladas 27 -      -      (269.643) (51.800) 
  ------------  ------------  ------------  ------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (409.919) (22.005) (407.166) (18.432) 
  =======  =======  =======  =======  
ATRIBUÍDO A:      
 Participação dos acionistas controladores-      
       Nas operações continuadas    (140.276) 29.795  
       Nas operações descontinuadas    (269.643) (51.800) 
 Participação dos acionistas não-controladores    2.753  3.573  
    ------------  ------------  
    (407.166) (18.432) 
    =======  =======  
LUCRO (PREJUÍZO) BÁSICO E DILUÍDO 
    POR AÇÃO — R$      

    
 Das operações continuadas 26 (0,98) 0,21  (0,98) 0,21  
 Das operações descontinuadas 26 (1,87) (0,36) (1,87) (0,36) 
 Total 26 (2,85) (0,15) (2,85) (0,15) 

======= ======= ======= ======= 

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
     
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (409.919) (22.005) (407.166) (18.432) 
     
Outros resultados abrangentes:     
 Hedge de fluxo de caixa 5.095  (23.942) 5.095  (23.942) 
 Variação cambial de investimentos no exterior (8.274) (6.576) (8.274) (6.576) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
 (3.179) (30.518) (3.179) (30.518) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (413.098) (52.523) (410.345) (48.950) 
 =======  =======  =======  =======  
ATRIBUÍDO A:     
 Participação dos acionistas controladores   (413.098) (52.523) 
 Participação dos acionistas não controladores   2.753  3.573  
   ------------  ------------  
   (410.345) (48.950) 
   =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Em milhares de Reais)

Reservas de lucros 

Nota
expli-
cativa

Capital
realizado

Reserva
de capital

Ajuste
acumulado de 

conversão

Ajustes de 
avaliação

patrimonial Legal
Lucros a 
realizar

Retenção
de lucros 

Lucro
(prejuízo) 

acumulado

Total da par- 
ticipação dos 

acionistas
controladores

Participação
dos acio-

nistas não- 
controladores 

Total do 
patrimônio

líquido

             
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009  1.691.208 79.381 (134.316) 18.847  1.842  11.664  23.328  1.564 1.693.518  16.287  1.709.805 
          
Resultado abrangente:          
  Prejuízo líquido do exercício  -       -       -        -        -        -        -        (22.005) (22.005) 3.573  (18.432) 
  Variação cambial sobre investimentos 2.1 -       -       (3.539) -       -        -        -        -       (3.539) -        (3.539)
  Instrumentos derivativos – NDF 21.d.3.3 -       -       -        (23.942) -        -        -        -       (23.942) -        (23.942) 
  Reflexo de controladas-          
    Variação cambial sobre investimentos 2.1 -       -       (3.037) -       -        -        -        -       (3.037) -        (3.037) 
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ ------------  ------------  ------------  
Total do resultado abrangente  -       -       (6.576) (23.942) -        -        -        (22.005) (52.523) 3.573  (48.950) 
          
Contribuição dos (distribuição aos) acionistas:          
  Dividendos pagos no exercício 14.b -       -       -        -        -        (11.664) -        -       (11.664) -        (11.664) 
  Dividendo pago em controlada  -       -       -        -        -        -        -        -       -        (1.565) (1.565) 
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ ------------  ------------  ------------  
Total da distribuição aos acionistas  -       -       -        -        -        (11.664) -        -       (11.664) (1.565) (13.229) 
          
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------ ------------  ------------  ------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010  1.691.208 79.381 (140.892) (5.095) 1.842  -        23.328  (20.441) 1.629.331  18.295  1.647.626
  ======== ====== ========  =======  =======  =======  =======  ======= ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Em milhares de Reais)

        Total da par- Participação  
    Ajuste Ajustes de Reservas de lucros  ticipação dos dos acionistas Total do 

 Nota Capital Reserva acumulado avaliação  Retenção Prejuízo acionistas não  patrimônio 
explicativa realizado de capital de conversão patrimonial Legal de lucros acumulado controladores controladores líquido

            
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 1.691.208 79.381 (140.892) (5.095) 1.842  23.328  (20.441) 1.629.331  18.295  1.647.626  
         
Resultado abrangente:         
  Prejuízo líquido do exercício -       -       -        -        -        -        (409.919) (409.919) 2.753  (407.166) 
  Variação cambial sobre investimentos 2.1 -       -       (9.798) -        -        -        -       (9.798) -        (9.798) 
  Instrumentos derivativos – NDF 21.d.3.3 -       -       -        5.095  -        -        -       5.095  -        5.095  
  Reflexo de controladas-         
    Variação cambial sobre investimentos 2.1 -       -       1.524  -        -        -        -       1.524  -        1.524  
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -       -       (8.274) 5.095  -        -        (409.919) (413.098) 2.753  (410.345) 
         
Contribuição dos (distribuição aos) acionistas:         
  Aquisição de participação em controlada  -       -       -        -        -        -        (18.511) (18.511) (11.489) (30.000) 
  Dividendo pago em controlada  -       -       -        -        -        -        -       -        (784) (784) 
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  -------------  
Total da distribuição aos acionistas  -       -       -        -        -        -        (18.511) (18.511) (12.273) (30.784) 
         
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 1.691.208 79.381 (149.166) -      1.842  23.328  (448.871) 1.197.722  8.775  1.206.497  
 ======== ====== ========  =======  =======  =======  ======= ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
   Prejuízo líquido do exercício (409.919) (22.005) (407.166) (18.432) 
   Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao 
      caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
      operacionais: 

    

      Depreciação e amortização -        -        100.467  109.606  
      Concessões governamentais -        -        10.825  13.449  
      Equivalência patrimonial:     
         Operações continuadas 124.288  (7.583) -        -        
         Operações descontinuadas 269.643  51.800  -        -        
      Imposto de renda e contribuição social -        13.468  92.476  1.487  
      Resultado na alienação do ativo permanente -        -        (411) 3.397  
      Perda (ganho) no valor recuperável do imobilizado -        -        59.903  (1.665) 
      Variações cambiais 12.478  (39.723) 60.605  (40.994) 
      Juros e encargos sobre empréstimos 1.319  853  60.014  30.215  
      Outras provisões -        -        4.314  1.226  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
 (2.191) (3.190) (18.973) 98.289  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Variações nas contas de ativos e passivos     
   Títulos e valores mobiliários -        -        (10) 8.289  
   Duplicatas a receber -        -        64.536  (27.147) 
   Estoques -        -        (153.867) (15.833) 
   Adiantamento a fornecedores -        -        (3.461) (10.672) 
   Fornecedores -        -        20.674  (64.575) 
   Outros (2.542) (4.665) (37.589) 16.026  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
   operacionais (4.733) (7.855) (128.690) (4.377) 

    
   Juros pagos sobre empréstimos (4.606) (2.269) (36.637) (26.887) 
   Imposto de renda e contribuição social pagos -        (13.468) (24.104) (21.882) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades  
     operacionais após juros e impostos (9.339) (23.592) (189.431) (44.392) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Fluxos de caixa das atividades de investimento     
   Aquisição de participação em controlada (52.549) -        (10.239) -         
   Aquisição de ativo imobilizado -        -        (74.313) (59.534) 
   No intangível -        -        (38.225) (473) 
   Recebimento pela venda de ativo imobilizado -        -        13.789  10.882  
   Recebimento de dividendos 1.719  2.774  -       -        
   Instrumentos derivativos (12.675) 61.866  (19.873) 60.777  
   Empréstimos entre partes relacionadas 70.092  (19.512) 19.239  (12.961) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   investimento 6.587  45.128  (109.622) (1.309) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento     
   Ingresso de novos empréstimos 104.053  12.396  856.196  1.242.844  
   Liquidação de empréstimos  (102.565) (22.152) (553.238) (1.100.261) 
   Pagamento de dividendos -        (11.660) (427) (13.174) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   financiamento 1.488  (21.416) 302.531  129.409  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de  
   caixa de controladas no exterior -        -        1.864  (1.106) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa (1.264) 120  5.342  82.602  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa e equivalentes de caixa:     
   No início do exercício 1.304  1.184  141.274  58.672  
   No fim do exercício 40  1.304  146.616  141.274  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa (1.264) 120  5.342  82.602  
 =======  =======  =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

    
RECEITAS     
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços -      -      2.040.308  2.562.940  
 Provisão para perdas com créditos de clientes -      -      (418) (495) 
 Resultado na alienação do ativo permanente -      -      411  (3.397) 
 ----------- ----------- ----------- ----------- 

-      -      2.040.301  2.559.048  
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     
 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos -      -      (1.151.765) (1.429.716) 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (3.074) (2.977) (326.773) (367.185) 
 Ganho (perda) no valor recuperável do imobilizado -      -      (59.903) 1.665  
 -----------  -----------  -----------  -----------  

(3.074) (2.977) (1.538.441) (1.795.236) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO BRUTO (3.074) (2.977) 501.860  763.812  

    
RETENÇÕES     
 Depreciação e amortização -      -      (100.467) (109.606) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA (3.074) (2.977) 401.393  654.206  

    
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA     
 Equivalência patrimonial (393.931) (44.217) -      -      
 Receitas financeiras 4.789  3.071  26.694  18.267  
 Variação cambial ativa -      -      15.413  (5.078) 
 Royalties -      -      10.381  7.859  
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 (389.142) (41.146) 52.488  21.048  
 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (392.216) (44.123) 453.881  675.254  
 ======  ======  ======  ======  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
 Remuneração do trabalho -      -      363.891  364.314  
 Impostos, taxas e contribuições 2.111  13.945  287.067  216.844  
 Remuneração de capitais de terceiros 15.592  (36.063) 210.089  112.528  
 Remuneração de capitais próprios (409.919) (22.005) (407.166) (18.432) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO (392.216) (44.123) 453.881  675.254  
 ======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(Valores expressos em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), que é domiciliada em Montes Claros - MG, 
foi constituída em 24 de novembro de 2005 e, em 24 de janeiro de 2006, recebeu, como 
contribuição de capital, 100% das ações da Coteminas S.A. (“CSA”) e da Springs Global US, 
Inc. (“SGUS”), empresas privadas sediadas no Brasil e nos EUA, respectivamente, e que 
tinham como acionistas a Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“CTNM”) e ex-
acionistas de Springs Industries, Inc. (“SI”), respectivamente. Em 30 de abril de 2009, a 
Companhia adquiriu participação na empresa Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”), 
controladora da MMartan Têxtil Ltda (“MMartan”).  

A partir de 27 de julho de 2007, as ações da Companhia passaram a ser negociadas no 
segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros sob o código de negociação “SGPS3”. 

A Companhia controla a Coteminas S.A. e a Springs Global US, Inc., companhias que 
concentram suas atividades industriais na área de artigos de cama e banho, anteriormente 
desenvolvidas pela CTNM e pela SI. Essa associação criou um complexo operacional de 
produtos têxteis de cama e banho, com unidades de produção no Brasil, na Argentina, nos 
Estados Unidos e no México.

A Companhia também conta com fortes marcas, tais como MMartan, Casas Moyses, Artex, 
Santista, Paládio, Calfat, Garcia, Arco Íris, Magicolor, entre outras. A Companhia ocupa posição 
privilegiada, através de suas marcas e seus produtos, nas prateleiras dos mais exigentes e 
maiores varejistas do mundo. 

Os produtos são comercializados nos Estados Unidos e Canadá pela Springs Global US, Inc. 
através de sua extensa rede de distribuição e proximidade comercial com os maiores varejistas 
daqueles mercados. No Brasil e na Argentina, os produtos são comercializados pela Coteminas 
S.A. e sua controlada Coteminas Argentina S.A. 

A partir de 30 de abril de 2009, a Companhia passou a controlar a SRPSA com 64,7% de seu 
capital. A SRPSA é uma empresa holding que possui 100% das cotas do capital social da 
MMartan, empresa voltada para o varejo de cama, mesa e banho, cujos produtos possuem alto 
valor agregado. Em 13 de dezembro de 2011 a Companhia adquiriu mais 14.133 ações da 
SRPSA, passando a deter 84,69% de seu capital social. 

A partir de agosto de 2011, a Companhia adquiriu o controle da American Sportswear Ltda 
(“ASW”). A ASW é uma empresa voltada para o varejo de cama, mesa e banho, cujos produtos 
são comercializados sob a marca Artex. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 20 de março de 2012. 
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Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação societária, a 
Companhia apresenta suas demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas, 
simultaneamente, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) 
emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (“IASB”), bem como as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e estão identificadas como “Consolidado”.  

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela CVM e estão 
identificadas como “Controladora”. Essas práticas diferem das IFRS, aplicável às 
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos 
em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins das IFRS os 
investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo. 

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentadas 
para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da 
informação e comparabilidade. 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 
IASB e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2011. 

2.1 – Conversão de saldos em moeda estrangeira  

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras de cada controlada incluída na consolidação da Companhia e 
aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial são preparadas usando-se a moeda funcional de cada entidade. A moeda funcional 
de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a 
moeda funcional de cada uma de suas controladas a Administração considerou qual a moeda 
que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na 
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.  

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia.  

b) Conversão dos saldos  

Os resultados e a posição financeira de todas as controladas incluídas no consolidado que têm 
a moeda funcional diferente da moeda de apresentação são convertidos pela moeda de 
apresentação, conforme abaixo: 

i)  os saldos ativos e passivos são convertidos à taxa de câmbio vigente na data de 
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas;  

ii)  as contas de resultado são convertidas pela taxa mensal do câmbio; e  

iii)  todas as diferenças resultantes de conversão de taxas de câmbio são reconhecidas no 
patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste acumulado de conversão” e são apresentadas como 
outros resultados abrangentes na demonstração do resultado abrangente. 
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2.2 – Práticas contábeis 

Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como 
segue:

(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são 
reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras 
no resultado. Os ganhos e perdas extraordinários e as transações e provisões que 
envolvem ativos permanentes são registradas em lucros e perdas como “Outras, 
líquidas”.

(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não derivativos 
incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis de curto e 
longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores, outras contas a pagar além de 
outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os instrumentos financeiros não derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os 
instrumentos financeiros não derivativos são mensurados a cada data de balanço, de 
acordo com a sua classificação, que é definida no reconhecimento inicial com base nos 
propósitos para os quais foram adquiridos ou emitidos.  

Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria de 
“Empréstimos e recebíveis” e juntamente com os passivos financeiros, após seu 
reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no custo 
amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização 
monetária, variação cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos. 

A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas seguintes 
categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o vencimento; e (iii) 
disponíveis para venda. Também não possui passivos financeiros não derivativos 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 

(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, a variação de seu valor 
justo é registrada no resultado, exceto quando há designação do derivativo para hedge 
de fluxo de caixa, que deverá seguir o método de contabilização descrita para hedge de 
fluxo de caixa. 

O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa quando 
objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que sejam atribuíveis 
tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido quanto a uma 
operação altamente provável de se realizar ou ao risco de taxa de câmbio de um 
compromisso firme não reconhecido.  

No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia designa e 
documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o objetivo da política de 
risco e a estratégia da transação de hedge. A documentação inclui a identificação do 
instrumento de cobertura, o item ou transação a ser protegida, a natureza do risco a ser 
protegido e como a entidade vai avaliar a efetividade do instrumento de hedge na 
compensação da exposição a variações no valor justo do item coberto ou dos fluxos de 
caixa atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais instrumentos de hedge sejam 
efetivos para compensar as alterações no valor justo ou fluxos de caixa e são avaliados 
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em uma base contínua para determinar se eles realmente têm sido efetivos durante todo 
o período para os quais foram designados. 

A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento de hedge 
é reconhecida diretamente no patrimônio líquido na rubrica “Ajuste de avaliação 
patrimonial”, enquanto qualquer parcela inefetiva é imediatamente reconhecida como 
receita ou despesa financeira no resultado do período.  

Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial 
são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do hedge afetar o 
resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge.   

Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes 
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o resultado. Se o 
instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido, finalizado ou exercido sem 
substituição ou rolagem, ou se a sua designação como um hedge é revogado, os 
montantes anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados ao resultado.  

(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista, 
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 
dias (ou sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitas a um 
risco insignificante de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados 
como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado e seus 
rendimentos são registrados no resultado do exercício. 

(e) Títulos e valores mobiliários--Representados por aplicações financeiras de liquidez 
imediata e com vencimento superior a 90 dias e estão sujeitas a um risco insignificante 
de mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são classificados como ativos 
financeiros não derivativos, mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são 
registrados no resultado do exercício. 

(f) Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa--As contas a 
receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, a qual é constituída com base em análise dos riscos de 
realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As contas a receber de 
longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas taxas de juros de 
mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto prazo quando os efeitos 
são relevantes. As contas a receber de clientes são classificadas como ativos 
financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado. 

(g) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são 
inferiores aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da 
provisão para perdas com itens descontinuados e ou obsoletos. Os valores de 
realização líquida são os preços estimados de venda no curso normal dos 
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão de fabricação e despesas 
de vendas diretamente relacionadas.  

(h) Imobilizado disponível para venda--Referem-se substancialmente a máquinas e 
equipamentos fora de uso. São mensurados pelo seu valor justo menos despesas 
de vendas, quando este for menor do que os valores residuais contábeis. 

(i) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pelas 
respectivas investidas na mesma data-base da controladora. O valor do patrimônio 
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líquido de controladas sediadas no exterior é convertido para Reais com base na 
taxa corrente de sua moeda funcional e a variação cambial apurada é registrada na 
conta de “Ajuste acumulado de conversão” no patrimônio líquido e também 
apresentado como resultado abrangente. 

(j) Combinação de negócios--o custo da entidade adquirida é alocado aos ativos 
adquiridos e passivos assumidos, baseado nos seus valores justos estimados na 
data de aquisição. Qualquer diferença, entre o custo da entidade adquirida e o valor 
justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, é registrada como ágio. 

(k) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos como 
despesas quando incorridos. 

(l) Arrendamento mercantil--Os arrendamentos operacionais são reconhecidos 
como despesa linearmente durante o prazo do contrato, exceto quando outra base 
sistemática é mais representativa do padrão de tempo no qual os benefícios 
econômicos do ativo arrendado são consumidos. Os aluguéis contingentes, tanto 
para os arrendamentos financeiros como para os operacionais, são reconhecidos 
no resultado quando incorridos. A controlada SGUS constitui provisão para custos 
de arrendamento não recuperáveis, que consiste na estimativa do valor presente 
das obrigações futuras de arrendamento mercantil (cujos contratos continuaram 
vigentes após o fechamento de unidades arrendadas), líquido dos 
subarrendamentos já contratados e de uma receita estimada de subarrendamento 
das demais unidades fechadas que ainda não foram subarrendadas. 

(m) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As 
depreciações são computadas pelo método linear com base nas taxas que levam 
em consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que 
aumentam o valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados ao 
seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para resultado 
quando incorridos. 

A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue: 

Vida útil 

Edifícios 40 anos 
Instalações 15 anos 
Equipamentos 15 anos 
UHE  Porto Estrela 45 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Veículos 5 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da 
Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

(n) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas, fundos de comércio e ágios 
decorrentes da aquisição de empresas. Os ativos intangíveis com vida útil 
determinada são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. 
Os ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu 
valor recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação. 

(o) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os 
intangíveis e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente ou sempre 
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que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja recuperável. 
Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será reconhecida 
ao resultado do exercício. 

(p) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% 
sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do 
imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado líquido das 
antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para as controladas sediadas no 
exterior, a alíquota de imposto varia de 35% a 38%, de acordo com a legislação 
vigente em cada país. 

(q) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças 
temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as 
regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. 
Somente é reconhecido um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos 
quando há expectativa de lucro tributável futuro.  

(r) Provisões diversas--É constituída em montante julgado suficiente pela Administração 
para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões estão 
apresentados no ativo não circulante. 

(s) Planos de aposentadoria complementar--Os custos associados aos planos são 
reconhecidos pelo regime de competência com base em cálculos atuariais. Os ganhos e 
perdas atuariais são reconhecidos no resultado quando incorridos. 

(t) Remuneração por ações--Os instrumentos cuja liquidação é efetuada através de ações 
de emissão da Companhia são mensurados ao valor justo das opções na data da outorga 
e a despesa é reconhecida linearmente ao longo do período pelo qual os benefícios 
foram adquiridos (“vesting period”). 

(u) Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação--O lucro (prejuízo) básico por ação é 
calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da 
Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro diluído 
por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações em 
circulação para presumir a conversão de ações potenciais a serem emitidas. A 
Companhia não apurou potencial de emissão de novas ações e, portanto, de diluição do 
lucro por ação. 

(v) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações 
monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de 
acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices 
contratualmente estipulados.  Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias 
são reconhecidos no resultado do período, exceto pelos ganhos e perdas cambiais sobre 
os investimentos em subsidiária no exterior, os quais são reconhecidos no patrimônio 
líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. 

(w) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita de vendas de produtos é reconhecida quando todas as seguintes 
condições forem satisfeitas: (i) a Companhia transferiu ao comprador os riscos e 
benefícios significativos relacionados à propriedade dos produtos; (ii) a Companhia não 
mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau 
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normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais produtos; (iii) o 
valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; (iv) é provável que os benefícios 
econômicos associados à transação fluirão para a Companhia; e (v) os custos incorridos 
ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com 
confiabilidade.  

(x) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)--Essa demonstração tem por finalidade 
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado 
período.  É apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária 
brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como informação 
suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração 
prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. A DVA foi preparada com base 
em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das 
demonstrações financeiras. 

(y) Acionista controlador e não controlador--Nas demonstrações financeiras, “acionista 
controlador” representa todos os acionistas da Companhia e “não-controlador” representa 
a participação dos acionistas minoritários das controladas da Companhia. 

2.3 – Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a 
Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das 
demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, 
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras 
incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil do ativo 
imobilizado, estimativa do valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões necessárias 
para passivos tributários, cíveis e trabalhistas, determinações de provisões para imposto de 
renda, determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) e outras 
similares, estimativas referentes a seleção da taxa de juros, retorno esperado dos ativos e 
escolha da tabela de mortalidade e expectativa de aumento dos salários aplicados aos cálculos 
atuariais. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem 
divergir das estimativas. 

2.4 – Critérios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da 
controladora e de suas controladas CSA, ASW e SGUS, das quais possui 100% do capital 
social, e da SRPSA, da qual possui 84,7% do capital social. 

A controlada CSA., controladora da Coteminas Argentina S.A. com 100% de seu capital social, 
foi incluída no processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já 
consolidadas. 

A controlada SGUS, controladora de:  (i) Warbird Corporation (Delaware, EUA); (ii) Springs 
Canada, Inc. (Ontário, Canadá); (iii) Springs Home Textiles Reynosa, S.A. de C.V. (México); (iv) 
Casa Springs S.A. de C.V. (México); (v) Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman); (vi) 
Springs Shanghai Trading Co., Ltd. (China); (vii) Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA); 
(viii) Springmaid International, Inc. (Índia); (ix) Springs International Services Inc. (Carolina do 
Sul, EUA); (x) Sabre US, Inc. (Delaware, EUA), todas com 100% de participação, e (xi) Espacio 
LLC (Delaware, EUA) com 75%, foi incluída no processo de consolidação a partir de suas 
demonstrações financeiras já consolidadas. 
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A controlada SRPSA, controladora da MMartan, com 100% de seu capital social, foi incluída no 
processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já consolidadas. 

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde à soma dos 
saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas respectivas naturezas, 
complementado com a eliminação dos investimentos nas empresas controladas, dos lucros ou 
prejuízos não realizados e dos saldos das contas entre as empresas incluídas na consolidação.  

O efeito da variação cambial sobre os investimentos no exterior está destacado na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de 
conversão”. As práticas contábeis das controladas sediadas no exterior foram ajustadas para 
as mesmas práticas contábeis da controladora. Foi destacada, do patrimônio líquido e do 
resultado, a participação dos acionistas não-controladores. 

As demonstrações financeiras da SGUS foram convertidas para Reais, com base na taxa 
corrente do Dólar vigente em 31 de dezembro de 2011 e 2010, para as contas do balanço 
patrimonial e pela taxa média mensal para as contas de resultado conforme segue: 

2011 2010
Taxa fechamento:   
31 de dezembro 1,8758 1,6662 
   
Taxa média:   
31 de dezembro (12 meses) 1,6709 1,7589  

2.5 – Novas IFRSs, revisões das IFRSs e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação 
das Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).  

As interpretações e alterações das normas existentes a seguir foram editadas e estavam em 
vigor em 31 de dezembro de 2011. Entretanto, não tiveram impactos relevantes sobre as 
demonstrações contábeis da Companhia: 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   

Melhorias nas IFRSs – 
2010 

Alteração de diversos 
pronunciamentos contábeis 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2011 

Alterações à IFRS 1 Isenção limitada de divulgações 
comparativas da IFRS 7 para 
adotantes iniciais 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2010 

Alterações à IAS 24 Divulgações de partes relacionadas Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2011 

Alterações à IFRIC 14 Pagamentos antecipados de exigência 
mínima de financiamento 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2011 

Alterações à IAS 32 Classificação dos direitos de emissão Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de fevereiro de 
2010 

IFRIC 19 Extinção de passivos financeiros 
através de instrumentos patrimoniais 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2010 
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Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados 
e/ou revisados e têm a sua adoção opcional em 2011 ou obrigatória para os períodos iniciados 
após 1º de janeiro de 2012. Todavia, não houve adoção antecipada dessas normas e 
alterações de normas por parte da Companhia. Considerando as atuais operações da 
Companhia e de suas controladas, a Administração não espera que essas novas normas, 
interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras a 
partir de sua adoção. 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   
IFRS 9 (conforme alterada 

em 2010) 
Instrumentos financeiros Aplicável a períodos anuais com 

início em ou após 1º de janeiro de 
2013 

Alterações à IFRS 1 Eliminação de datas fixas para 
adotantes pela primeira vez das 
IFRSs

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2011 

Alterações à IFRS 7 Divulgações - transferências de 
ativos financeiros 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de julho de 
2011 

Alterações à IAS 12 Impostos diferidos - recuperação dos 
ativos subjacentes quando o ativo é 
mensurado pelo modelo de valor 
justo de acordo com a IAS 40 

Aplicável a períodos anuais com 
início em ou após 1º de janeiro de 
2012 

IAS 28 (Revisado 2011) 
“Investimentos em 
Coligadas e Entidades 
com Controle 
Compartilhado” 

Revisão do IAS 28 para incluir as 
alterações introduzidas pelos IFRSs 
10, 11 e 12 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

IAS 27 (Revisado 2011), 
“Demonstrações 
Financeiras Separadas” 

Requerimentos do IAS 27 
relacionados às demonstrações 
financeiras consolidadas são 
substituídos pelo IFRS 10. 
Requerimentos para demonstrações 
financeiras separadas são mantidos. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

IFRS 10 “Demonstrações 
Financeiras 
Consolidadas” 

Substituiu o IAS 27 em relação aos 
requerimentos aplicáveis às 
demonstrações financeiras 
consolidadas e a SIC 12. O IFRS 10 
determinou um único modelo de 
consolidação baseado em controle, 
independentemente da natureza do 
investimento. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

IFRS 11 “Contratos 
Compartilhados” 

Eliminou o modelo de consolidação 
proporcional para as entidades com 
controle compartilhado, mantendo 
apenas o modelo pelo método da 
equivalência patrimonial. Eliminou 
também o conceito de “ativos com 
controle compartilhado”, mantendo 
apenas “operações com controle 
compartilhado” e “entidades com 
controle compartilhado”. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 
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Norma Principais exigências Data de entrada em vigor
   
IFRS 12 “Divulgações de 

Participações em Outras 
Entidades” 

Expande os requerimentos de 
divulgação das entidades que são ou 
não consolidadas nas quais as 
entidades possuem influência. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

IFRS 13 “Mensurações ao 
Valor Justo” 

Substitui e consolida todas as 
orientações e requerimentos 
relacionados à mensuração ao valor 
justo contidos nos demais 
pronunciamentos das IFRSs em um 
único pronunciamento. A IFRS 13 
define valor justo, orienta como 
determinar o valor justo e os 
requerimentos de divulgação 
relacionados à mensuração do valor 
justo. Entretanto, ela não introduz 
nenhum novo requerimento ou 
alteração com relação aos itens que 
devem ser mensurados ao valor 
justo, os quais permanecem nos 
pronunciamentos originais. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

Alterações ao IAS 19 
“Benefícios aos 
Empregados” 

Eliminação do enfoque do corredor 
(“corridor approach”), sendo os 
ganhos ou perdas atuariais 
reconhecidos como outros resultados 
abrangentes para os planos de 
pensão e ao resultado para os 
demais benefícios de longo prazo, 
quando incorridos, entre outras 
alterações. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

Alterações ao IAS 1 
“Apresentação das 
Demonstrações 
Financeiras” 

Introduz o requerimento de que os 
itens registrados em outros 
resultados abrangentes sejam 
segregados e totalizados entre itens 
que são e os que não são 
posteriormente reclassificados para 
lucros e perdas. 

Aplicável aos exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013 

      

O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações correspondentes às 
IFRS novas e revisadas e às IFRICs. Em decorrência do compromisso do CPC e da CVM de 
manter atualizado o conjunto de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo IASB, 
é esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados 
pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória. 
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010

     
CDB pós fixado -    -    51.385  -      
Fundo de renda variável – DI -    1.267 -       1.586  
Operações compromissadas -    -    36.196  113.831  
Cambiais no exterior (US$) -    -    12.494  3.624  
Depósitos no exterior -    -    32.829  17.982  
Depósitos em contas correntes 40  37 13.712  4.251  
   -----------  ----------   ------------  ------------ 
 40  1.304 146.616  141.274  
 ======  ====== =======  ======= 

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Consolidado 
2011 2010

   
Depósito restrito (*) 88                78 

------------  ------------
 88               78 
 ======  ======  

(*)  A controlada SGUS possui depósitos restritos em instituições financeiras no valor total de 
US$47 mil (US$47 mil em 31 de dezembro de 2010) na condição de “Compensating balance 
arrangement”. 

5. DUPLICATAS A RECEBER 

Consolidado 
2011 2010

   
Clientes no mercado interno  344.235  372.351  
Clientes no mercado externo 94.827  105.123  
Operadoras de cartão de crédito 34.957  47.872  
Empresas associadas 6.113  9.502  
 -----------  -----------  
 480.132  534.848  
Provisão para devedores duvidosos (30.359) (28.750) 
 -----------  -----------  
 449.773  506.098  
      Circulante (448.268) (501.160) 
 ----------- -----------
      Não circulante 1.505  4.938  
 ======  ======  

As vendas a prazo realizadas pelas lojas MMartan e Artex são efetuadas diretamente ao 
consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por meio de instrumentos de crédito cedidos 
pelas administradoras de cartões de crédito. Sobre esses valores são efetuados ajustes a valor 
presente considerando as taxas de juros de mercado, uma vez que os preços à vista não 
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diferem dos preços parcelados. Em 31 de dezembro de 2011, os valores a receber parcelados 
sob essa modalidade de venda eram de R$36.019, com um prazo médio de 90 dias, 
totalizando um ajuste no valor de R$1.062 utilizando-se 100% do CDI como taxa de juros. 

Foi efetuado ajuste a valor presente, no valor de R$489 (R$1.425 em 31 de dezembro de 2010) 
para as contas a receber decorrente de acordo de parcelamento de duplicatas vencidas. O 
ajuste a valor presente equivale aos juros embutidos nas parcelas acordadas com o cliente, 
mantendo-se os valores originais das duplicatas. 

As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio 
de recebimento é de aproximadamente 99 dias (71 dias em 31 de dezembro de 2010). Os 
valores vencidos não são significativos e o saldo da provisão para devedores duvidosos é 
considerado pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com esses títulos. 

A Administração da Companhia considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é 
minimizado pelo fato de a composição da carteira de clientes da companhia ser diluída. A 
Companhia possui mais de 10.000 clientes ativos em 31 de dezembro de 2011 e apenas dois 
clientes representam mais de 10% da receita de vendas.  

A composição das contas a receber consolidada por idade de vencimento é como segue: 

2011 2010

A vencer 374.638  440.596  
Vencidas até 30 dias 28.562  30.668  
Vencidas de 31 a 60 dias 7.129  9.358  
Vencidas de 61 a 90 dias 9.979  3.260  
Vencidas de 91 a 180 dias 12.554  5.078  
Vencidas de 181 a 360 dias 8.126  9.176  
Vencidas acima de 360 dias 39.144  36.712  

-------------  -------------  
480.132  534.848  

=======  =======  

A movimentação da provisão para devedores duvidosos consolidada é como segue: 

2011 2010

Saldo no início do período (28.750) (29.063) 
   Adições do período (626) (805) 
   Baixas 726  563  
   Variação cambial (1.709) 555  

-------------  -------------  
Saldo no final do período (30.359) (28.750) 

=======  =======  
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6. ESTOQUES

Consolidado 
2011 2010

   
Matéria-prima e secundários 186.668  108.665  
Produtos em elaboração 213.229  132.998  
Produtos acabados 245.485  251.483  
Peças de reposição 53.119  50.896  
 ------------  ------------  
 698.501  544.042  
 =======  =======  

Os estoques estão demonstrados líquidos dos saldos das provisões para perdas que, na 
avaliação da Administração, são consideradas suficiente para cobrir perdas na realização com 
estoques descontinuados e ou obsoletos. A movimentação da provisão é como segue: 

2010 Adições Baixas 
Variação 
cambial 2011

      
Matéria-prima e secundários (822) (27.612) 95  (57) (28.396) 
Produtos em elaboração (628) (2.533) 42  (198) (3.317) 
Produtos acabados (14.232) (11.499) -     (2.883) (28.614) 
Peças de reposição (1.350) (124) -     -     (1.474) 
 ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
 (17.032) (41.768) 137  (3.138) (61.801) 
 ======= ======= ======= ======= ======= 

7. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

Consolidado 
2011 2010

   
Fornecedores de matéria-prima 66.017  56.439  
Fornecedores de energia elétrica 5.282  10.143  

------------  ----------  
71.299  66.582  

 Total no ativo circulante (67.657) (57.579) 
------------  ----------  

 Total no ativo não circulante 3.642  9.003  
=======  ======  

A controlada CSA possui contrato de compra de energia elétrica com a CESP – Companhia 
Energética de São Paulo, firmado em 26 de agosto de 2004 para fornecimento de energia até 
dezembro de 2012. Em 10 de janeiro de 2005, foi efetuado adiantamento de R$58.314.  

Mensalmente a CESP efetua os faturamentos pelo valor vigente, a controlada CSA amortiza o 
adiantamento pelo custo histórico e o valor excedente é contabilizado como redução de custo. 
Em 31 de dezembro de 2011, o saldo apresentado no ativo circulante é de R$4.874 (R$4.861 
em 31 de dezembro de 2010) e no ativo não circulante é de R$408 (R$5.282 em 31 de 
dezembro de 2010). 
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8. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

a) Investimentos diretos: 

 Patrimônio 
Partici-
pação 

Resultado do 
período Total do investimento 

Resultado de equivalência 
patrimonial (Controladora) 

Controladas líquido - % 2011 2011 2010 2011 2010 
        
Operações continuadas:      

SGUS (1) (42.669) 100,00 (70.626) -        195.558  (70.626) 32.129  
CSA 1.210.198  100,00 (40.107) 1.210.198  1.360.624  (40.107) (31.097) 
SRPSA (2) 57.315  84,69 7.980  48.539  33.542  5.227  6.551  
ASW 27.314  100,00 (18.782) 27.314  -       (18.782) -       
    -------------  --------------  --------------  -------------  
    1.286.051  1.589.724  (124.288) 7.583  
    ========  =======  ========  =======  
Operações descontinuadas (3):

SGUS  100,00 (157.800)   (157.800) (53.143) 
CSA  100,00 (111.843)   (111.843) 1.343  
      --------------  -------------  
      (269.643) (51.800) 
      ========  =======  

(1) O patrimônio líquido da controlada SGUS em 31 de dezembro de 2011 apresentava saldo 
de R$42.669 devedor e está apresentado como “Obrigações de controladas” no passivo não 
circulante.

(2) A Companhia possuía 64,7% do capital social da controlada SRPSA. Em 13 de dezembro 
de 2011 a Companhia adquiriu mais 14.133 ações da SRPSA, passando a deter 84,69% de 
seu capital social. 

(3) Vide nota explicativa n° 27 às demonstrações financeiras. 

 b) Investimentos indiretos: 

Subsidiárias da SGUS 

 Patrimônio Participa- Total do investimento 
Resultado de equi- 
valência patrimonial 

líquido ção-% 2011 2010 2011 2010
       
Warbird Corporation (Delaware, EUA)    117.071  100,0 117.071  92.053  (122) (1.933)  
Springs Canada, Inc. (Ontário, Canadá) (1) 31.062  100,0 31.062  58.074  7.033  9.512  
Springs Home Textiles Reynosa, S.A. de C.V. 
   (México) (1) 5.832  100,0 5.832  5.634  345  350  
Casa Springs S.A. de C.V. (México) (1) 5.995  100,0 5.995  5.391  (174) (155) 
Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman) (1) 3.957  100,0 3.957  3.507  (8) 9  
Springs Shanghai Trading Co., Ltd. (China) (2)  (2.422) 100,0 (2.422) (3.260) (28) 74 
Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA) 61.421  100,0 61.421  47.321  (1.878) 719 
Springmaid International, Inc. (Índia) 3.016  100,0 3.016  3.198  (22) -     
Springs International Services Inc.  
   (Carolina do Sul, EUA) (543) 100,0 (543) (520) (46) (47) 
Sabre US, Inc. (Delaware, EUA) 52.240  100,0 52.240  45.798  4.224  5.987  
Espacio  LLC (Delaware, EUA) 3.128  75,0 2.346  611  (3.203) (1.537) 

(1) Companhias subsidiárias integrais de Warbird Corporation (Delaware, EUA). 
(2) Companhia subsidiária integral de Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman). 
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Subsidiária da CSA  

 Patrimônio Participação Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % 2011 2010 2011 2010

       
Coteminas Argentina S.A. 33.617  100,00 33.617  31.785  307  4.468  
   ======  ======  ======  ======  

Subsidiária da SRPSA 

 Patrimônio Participação Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % 2011 2010 2011 2010

       
MMartan Têxtil Ltda. 57.966 100,0 57.966  52.037  8.074  10.196  
   ======  ======  ======  ======  

9. IMOBILIZADO E IMOBILIZADO DISPONÍVEL PARA VENDA 

a. Imobilizado 

Consolidado
2011 2010

Taxa (*)  
% Custo

Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias 2,0 44.545  (5.155) 39.390  25.850  
Edifícios 2,4 442.465  (145.140) 297.325  317.095  
Instalações 6,3 222.990  (112.033) 110.957  108.026  
Equipamentos 7,3 1.115.282  (695.962) 419.320  507.825  
UHE - Porto Estrela (**) 2,2 37.416  (8.279) 29.137  29.929  
Móveis e utensílios 10,0 34.360  (24.462) 9.898  10.327  
Veículos 20,0 17.376  (14.666) 2.710  3.771  
Computadores e periféricos 19,0 37.460  (32.053) 5.407  8.111  
Obras em andamento - 35.792  -      35.792  61.683  
Adiantamentos a fornecedores - 13.534  -      13.534  5.726  
Outros 3,0 91.504  (74.978) 16.526  3.920  

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

2.092.724  (1.112.728) 979.996  1.082.263  
 =========  =========  =========  =========  

(*)  Taxa média ponderada anual de depreciação 
(**) Vide nota explicativa n° 20 às demonstrações financeiras. 

Tendo em vista sua rentabilidade e geração de caixa a Companhia e suas controladas não 
encontraram indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos mantidos como 
imobilizado. 
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A movimentação dos saldos de ativos imobilizados consolidados é conforme segue: 

Custo:

2010 Adições Baixas 

Transferências  
para o 

disponível para 
venda Transferências 

Variação
cambial 2011

Terrenos e benfeitorias 31.534  19.227  (1.487) (5.344) (391) 1.006  44.545  
Edifícios 473.920  5.199  (16.186) (34.299) 4.466  9.365  442.465  
Instalações 210.192  4.289  (806) (2.002) 11.206  111  222.990  
Equipamentos 1.382.428  14.265  (103.813) (223.758) 16.522  29.638  1.115.282  
UHE - Porto Estrela 37.379  37  -      -      -      -      37.416  
Móveis e utensílios 38.473  2.932  (6.716) (2.455) 167  1.959  34.360  
Veículos 24.191  493  (1.860) (7.363) 351  1.564  17.376  
Computadores e periféricos 54.367  1.910  (16.235) (6.335) (1.004) 4.757  37.460  
Obras em andamento 61.683  17.029  (1.236) (235) (43.365) 1.916  35.792  
Adiantamentos a fornecedores 5.726  7.598  -      -      -      210  13.534  
Outros 79.472  1.334  (10.423) (446) 12.048  9.519  91.504  

---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

 2.399.365  74.313  (158.762) (282.237) -      60.045  2.092.724  
=========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

Depreciação acumulada: 

2010 Adições Baixas 

Transferências 
para o 

disponível para 
venda Transferências 

Variação
cambial 2011

Terrenos e benfeitorias (5.684) (1.850) 623  2.161  -      (405) (5.155) 
Edifícios (156.825) (11.040) 8.011  21.073  (3) (6.356) (145.140) 
Instalações (102.166) (11.827) 744  1.106  162  (52) (112.033) 
Equipamentos (874.603) (67.971) 90.256  184.380  (156) (27.868) (695.962) 
UHE - Porto Estrela (7.450) (829) -      -       -      -      (8.279) 
Móveis e utensílios (28.146) (1.886) 6.426  1.054  (73) (1.837) (24.462) 
Veículos (20.420) (1.576) 1.660  7.251  (54) (1.527) (14.666) 
Computadores e periféricos (46.256) (2.838) 16.193  5.269  130  (4.551) (32.053) 
Outros (75.552) (650) 10.327  386  (6) (9.483) (74.978) 

---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

 (1.317.102) (100.467) 134.240  222.680  -      (52.079) (1.112.728) 
=========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

b. Imobilizado disponível para venda 

As subsidiárias da Companhia identificaram ativos que foram retirados das operações e 
segregados para venda. Esses ativos são formados basicamente pela atualização, no curso 
normal de suas operações, do parque industrial da subsidiária brasileira e por máquinas e 
equipamentos das unidades fabris da subsidiária americana que tiveram suas operações 
encerradas. Adicionalmente os equipamentos disponibilizados decorrentes da readequação 
das capacidades produtivas também foram incluídos nesta rubrica. Esses ativos foram 
avaliados pelo menor valor entre seu registro contábil e seu valor de mercado, resultando no 
reconhecimento de perdas prováveis em sua realização (redução ao valor recuperável) no 
valor de R$49.458 (R$37.504 em 31 de dezembro de 2010). 

Como resultado dessa análise, o valor recuperável de R$50.427 (R$25.946 em 31 de 
dezembro de 2010) foi apresentado como “Imobilizado disponível para venda” no ativo não 
circulante e, consequentemente, eliminado da tabela acima pelo seu valor contábil.  
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A movimentação do imobilizado disponível para a venda foi como segue: 

2010 Adições Baixas 
Variação 
cambial 2011

Valor residual de máquinas e equipamentos 58.432 59.557 (13.228) 4.604 109.365 
Provisão para perda (32.486) (37.572) 12.843  (1.723) (58.938)
 ---------- ---------- ----------  ---------- ---------- 
 25.946 21.985 (385) 2.881 50.427 
 ====== ====== ======  ====== ====== 

10. INTANGÍVEL 

Consolidado 
2011 2010

Ágio na aquisição de empresas 
    norte americanas 22.163 23.247
Ágio na aquisição da SRPSA 27.303  27.303  
Marcas 16.298  16.298  
Pontos comerciais (luvas) 48.100  9.875  
 -----------  ----------  
Total 113.864  76.723  
 ======  =====  

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade dos ágios decorrentes de investimentos 
em outras empresas, realizados pela Companhia ou por suas controladas, utilizando para tanto 
práticas consideradas de mercado, como o fluxo de caixa descontado de suas unidades que 
possuem ágio alocado. A recuperabilidade dos ágios é avaliada com base na análise e 
identificação de fatos ou circunstâncias que possam acarretar a necessidade de se antecipar o 
teste realizado anualmente. Caso algum fato ou circunstância indique o comprometimento da 
recuperabilidade dos ágios, o teste é antecipado.  

O período de projeção dos fluxos de caixa para dezembro de 2011 foi de três anos. As 
premissas utilizadas para determinar o valor justo pelo método do fluxo de caixa descontado 
incluem: projeções de fluxo de caixa com base nas estimativas da administração para fluxos de 
caixa futuros, taxas de desconto e taxas de crescimento para determinação da perpetuidade. 
Adicionalmente, a perpetuidade foi calculada considerando a estabilização das margens 
operacionais, níveis de capital de giro e investimentos.  

A taxa de desconto utilizada foi de 15,5% a.a. e a taxa de crescimento da perpetuidade 
considerada foi de 3% a.a., tanto para o ágio da controlada SGUS, na aquisição de empresas 
norte-americanas, quanto para o ágio da Companhia referente à aquisição da SRPSA. As 
taxas de desconto utilizadas foram elaboradas levando em consideração informações de 
mercado disponíveis na data do teste. A movimentação dos saldos consolidados dos ativos 
intangíveis no período foi como segue:  

 Saldos em 
2010

Operações 
descontinuadas 

Variação 
cambial 

Adições no 
período 

Saldos em 
2011

Ágio na aquisição de empresas 
   norte americanas (*) 23.247 (3.920) 2.836 - 22.163
Ágio na aquisição da SRPSA  27.303  -     -     -     27.303  
Marcas 16.298  -     -     -     16.298  
Pontos comerciais (luvas) (**) 9.875  -     -     38.225  48.100  
 ----------  ---------  ---------  ---------  -----------  
Total 76.723  (3.920) 2.836  38.225  113.864  
 =====  =====  =====  =====  ======  
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(*) Os testes realizados para os saldos de ágio apresentaram a necessidade de reduzir o ágio 
das operações da controlada SGUS em R$3.920, devido a descontinuidade de algumas 
operações nos EUA. Vide nota explicativa n° 27 às demonstrações financeiras. 

(**) As adições referem-se basicamente à aquisição dos pontos comerciais da MMartan e ASW 
para as lojas inauguradas neste ano e algumas que serão inauguradas em 2012. 

Os ativos intangíveis descritos acima possuem vida útil indefinida, portanto não são 
amortizados, mas testados anualmente quanto ao seu valor recuperável. As marcas estão 
registradas ao custo de aquisição. Os valores referentes aos pontos comerciais estão 
registrados pelo custo de aquisição do respectivo ponto de venda.  

11. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

A controlada SGUS aluga imóveis e equipamentos sob a condição de “leasing” operacional. O 
total da despesa com o arrendamento mercantil em 2011 foi de R$27.757 (R$32.726 em 2010). 
A controlada SGUS concedeu a terceiros o subarrendamento mercantil (“sub-leasing”) de 
algumas localidades onde não havia mais o benefício econômico sobre o arrendamento pago. 
O total de receita com o subarrendamento mercantil em 2011 foi de R$2.296 (R$2.668 em 
2010).

Prestações previstas para os próximos anos são estimadas na tabela abaixo: 

Anos 2011
2012 24.143 
2013 21.757 
2014 20.026 
2015 15.507 
2016 15.539 

A partir de 2016, as prestações continuam decrescentes até o final dos contratos que terminam 
em diversas datas até 2030, totalizando R$182.433. 

Para o período de 2012 a 2014, o total das prestações de subarrendamento mercantil a 
receber pela controlada SGUS é de R$5.162. 

A controlada SGUS possui provisão de R$12.861 (R$11.537 em 31 de dezembro 2010), que 
consiste na estimativa do valor presente das obrigações futuras de arrendamento mercantil 
(cujos contratos continuaram vigentes após o fechamento de algumas unidades fabris nos 
EUA), líquido dos subarrendamentos já contratados e de uma receita estimada de 
subarrendamento das demais unidades fechadas que ainda não foram subarrendadas. Esse 
potencial de subarrendamento poderia resultar numa redução de R$94.595 nas obrigações 
demonstradas na tabela acima.
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12. FORNECEDORES 

Consolidado 
2011 2010

   
Mercado interno  104.970  100.966  
Mercado externo 108.019  91.199  
Empresas associadas 45  195  
 ----------  ----------  
 213.034  192.360  
 ======  ======  

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de pagamento é de aproximadamente 51 dias (23 dias em 31 de dezembro de 2010).  
Em fornecedores no mercado interno estão incluídos créditos de compras de matéria-prima 
(algodão) no valor de R$65.169 (R$69.428 em 31 de dezembro de 2010). 

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Consolidado

Moeda
Taxa anual      de 

juros - % Vencimento 2011 2010
Pré-pagamento exportação:    
 Banco Santander (Brasil) S.A. US$ Libor+1,20 2011 -      5.562  
 Banco Santander (Brasil) S.A. US$ Libor+1,35 2012 29.807  44.119  
 Banco Itaú BBA S.A. US$ Libor+1,35 2012 29.807  44.119  
    -----------  -----------  
    59.614  93.800  
Moeda nacional:      
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       R$ 4,5 a 9,0 2016 38.026  35.402  
    BNDES (Revitaliza)   R$ 4,5 a 9,0 2016 38.026  35.443  
 Banco do Brasil S.A. (NCE) R$ IRP + 10,81 2012 48.318  43.056  
 BNDES (Finame) R$ 4,5 e 7,0  2020 4.733  3.865  
 Banco do Brasil S.A. (Exim) R$ 7,0 2011 -      100.301  
 Banco Itaú BBA S.A. (Exim) R$ 7,0 2011 -      25.075  
 Bradesco S.A. (Exim) R$ 7,0 2011 -      25.075  
 Bradesco S.A. (Conta garantida) (a) R$ 120 do CDI 2012 15.143  20.813  
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida) (a) R$ 118,7 do CDI 2012 56.236  38.676  
 HSBC Bank Brasil S.A. R$ CDI+0,25 2013 4.984  7.062  
 HSBC Bank Brasil S.A. (Conta garantida) R$ CDI+0,126 2011 -      14.046  
 Banco Santander S.A. R$ CDI+0,20 a 0,29   2013 2.930  4.706  
 Banco do Brasil S.A. (Giroflex) R$ 118,9 do CDI 2012 8.046  8.389  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) R$ 102 do CDI 2013 207.827  -      
 Banco Itaú BBA S.A (c) R$ 117,7 do CDI 2014 209.389  -      
 Outros R$ - 2020 91  276  
    -----------  -----------  
    633.749  362.185  
Moeda estrangeira:      
 Deutsche Bank (Securitização) US$ Libor+1,30 2013 54.315  43.213  
 Banco do Brasil (Finimp) (b) US$ 2,4 2012 38.919  -      
 Banco do Bradesco (Finimp) (b) US$ 2,5 2012 56.596  -      
 Banco Santander Brasil (Finimp) (b) US$ 2,7 2012 11.006  -      
 Banco Francês $ARG 14,4 2014 3.392  2.466  
    -----------  -----------  

    164.228  45.679  
      
    -----------  -----------  

Total    857.591  501.664  
      
Parcelas no passivo circulante    (337.708) (328.862) 
    -----------  -----------  
Parcelas no passivo não circulante    519.883  172.802  
    =======  =======  
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(a) Inclui os saldos com a controladora. 

(b) Os empréstimos Finimp foram contratados em Dólares com swap para aproximadamente 
91% do CDI (vide nota explicativa nº 21 d.5.1). 

(c) Empréstimo contratado originalmente em dólares mais 4,60% a.a. com swap para 
aproximadamente 117,7% do CDI com a mesma contraparte. 

Os empréstimos são garantidos por: (i) direitos de exportação, contratos, títulos de crédito e 
produtos a eles relacionados, para os financiamentos denominados “Pré-pagamento 
exportação”, (ii) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na cidade de São Gonçalo do 
Amarante, gravados em 1º grau, além de fiança da CTNM para os financiamentos 
denominados “Revitaliza”; e (iii) por avais e garantias bancárias para os demais 
financiamentos. Os vencimentos dos empréstimos são como segue: 

2012 2013 2014 2015 a 2020 Total 
      
Pré-pagamento exportação:      
 Banco Santander (Brasil) S.A.  29.807  -       -       -       29.807  
 Banco Itaú BBA S.A.  29.807  -       -       -       29.807  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 59.614  -       -       -       59.614  
Moeda nacional:      
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       8.404  8.267  8.266  13.089  38.026  
    BNDES (Revitaliza)   8.404  8.267  8.266  13.089  38.026  
 Banco do Brasil S.A. (NCE) 48.318  -       -       -       48.318  
 BNDES (Finame) 597  601  601  2.934  4.733  
 Bradesco S.A. (Conta garantida) 15.143  -       -       -       15.143  
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida) 56.236  -       -       -       56.236  
 HSBC Bank Brasil S.A. 3.005  1.979  -       -       4.984  
 Banco Santander S.A. 1.808  1.122  -       -       2.930  
 Banco do Brasil S.A. (Giroflex) 8.046  -       -       -       8.046  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) 11.062  196.765  -       -       207.827  
 Banco Itaú BBA S.A 9.389  -       200.000   209.389  
 Outros 41  6  6  38  91  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 170.453  217.007  217.139  29.150  633.749  
Moeda estrangeira:      
 Deutsche Bank (Securitização) -       54.315  -       -       54.315  
 Banco do Brasil (Finimp) 38.919  -       -       -       38.919  
 Banco do Bradesco (Finimp) 56.596  -       -       -       56.596  
 Banco Santander Brasil (Finimp) 11.006  -       -       -       11.006  
 Banco Francês 1.120  1.385  887  -       3.392  
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 107.641  55.700  887  -       164.228  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 337.708  272.707  218.026  29.150  857.591
 =======  =======  =======  =======  =======  
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14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  a. Capital realizado 

O capital social subscrito e realizado em 31 de dezembro de 2011 e 2010, está representado 
como segue: 

N° de ações 

Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas 98.317.247 
Heartland Industrial Partners, L.P. 8.782.614 
Diversos 36.547.563 
 ---------------- 
 143.647.424 
 ========= 

Todas as ações são ordinárias com direito à voto. 

Não houve movimentação do número de ações subscritas e realizadas para o período entre 1º  
de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2011. 

b. Dividendos e reserva de lucros a realizar 

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do exercício, 
ajustado conforme o Estatuto e a Lei das Sociedades por Ações.   

Em assembléia realizada em 30 de abril de 2010 foi aprovada a distribuição de dividendos no 
valor de R$11.664, representando R$0,081200926 por ação para todos os acionistas 
detentores de ações com posição na data da assembléia, decidindo-se pela não constituição 
da reserva de lucros a realizar. 

 c. Reserva de retenção de lucros 

A reserva de retenção de lucros foi constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76 e 
tem como objetivo a aplicação em futuros investimentos. 
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15. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A receber A pagar 
2011 2010 2011 2010 

Controladora:     
  Coteminas S.A. -     26.447  62.649  -     
  Springs e Rossini Participações S.A. 108  83  -     -     
  Springs Canada, Inc. -     -     -     9.472  
  Springs Global US, Inc. 12.067  -     -     -     
  American Sportswear Ltda. 724  -     -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 12.899  26.530  62.649  9.472  
 ======  ======  ======  ======  
Consolidado:     
  CTNM -     -     8.207  -     
  Coteminas International -     -     9.443  -     
  Companhia Tecidos Santanense  -     9  -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 -     9  17.650  -     
 ======  ======  ======  ======  
     

Encargos financeiros 
2011 2010 

Controladora:
  Coteminas S.A. 1.293  2.679  
  Springs e Rossini Participações S.A. 10  7  
  Springs Canada, Inc. -      (906) 
  Springs Global US., Inc. 1.963  -      
  American Sportswear Ltda. 19  -      
 ----------  ----------  
 3.285   1.780  
 ======  ======  
Consolidado:   
  CTNM  (10.537) (5.421) 
 ======  ======  
   

Os saldos mantidos com partes relacionadas sediadas no Brasil possuem vencimento de longo 
prazo, e os encargos são calculados de acordo com as taxas equivalentes às praticadas pelo 
mercado financeiro (100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI mais 
1,375% a.a.). 

Os saldos mantidos com as controladas direta SGUS e indireta Springs Canada, Inc., 
representam contrato de empréstimo com limite de US$30 milhões, denominado “Revolving 
loan agreement”, que prevê vencimentos semestrais renováveis até dezembro de 2014. Os 
encargos são variação cambial mais juros calculados com base na LIBOR de 1 mês mais 3% 
a.a.

Conforme previsto no acordo de acionistas da Companhia, a controlada SGUS deve pagar, a 
cada ano, a título de prestação de serviços, livre de despesas, o valor de US$1.491 mil ao 
acionista Heartland Industrial Partners, L.P. A controlada CSA deve pagar o valor equivalente a 
US$3.500 mil ao acionista controlador CTNM. Em 2011, foram provisionados a esse título 
R$8.451 (R$8.692 em 2010), sendo que o saldo em aberto no valor de R$4.894 (R$5.804 em 
2010) está consignado na rubrica “Outras contas a pagar” no passivo circulante. 
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Em 2011 a CSA forneceu produtos intermediários para empresa do grupo, Companhia Tecidos 
Santanense, no valor de R$39.218 (R$16.370 em  2010). As transações são efetuadas a 
preços de mercado. 

A acionista não controladora da SRPSA, Rossini Administradora de Bens Ltda., e a controlada 
indireta MMartan firmaram contrato de locação do imóvel onde se situam o parque fabril e os 
escritórios da controlada indireta MMartan. Em 2011, foram pagos R$2.400 (R$2.400 em 2010) 
sob essa rubrica. A avaliação do imóvel e respectivo aluguel foram efetuados por empresa 
especializada e estão à preços de mercado. 

Em agosto de 2011, a Companhia adquiriu de sua controladora CTNM, a controlada ASW por 
R$3.781, valor equivalente ao patrimônio líquido daquela controlada. Desse total, o valor de 
R$1.725, foi pago à vista por representar ativos de liquidez imediata, e o valor de R$2.056, por 
referir-se à imposto de renda diferido, será pago quando de sua utilização pela ASW. Sobre os 
valores não incidem quaisquer encargos. Os saldos estão incluídos na rubrica “Outras 
obrigações” no passivo não circulante. 

A Companhia divulgou fato relevante em 12 de agosto de 2011, comunicando que celebrou 
contrato pelo qual, verificadas certas condições e obtidas as aprovações societárias 
necessárias, a Companhia passará a ser a titular de 100% das ações em que se divide o 
capital social da SRPSA, cujo controle foi comprado pela Companhia em maio de 2009.  

Como parte desse processo, em 13 de dezembro de 2011 a Companhia adquiriu 14.133 ações 
da SRPSA, pelo valor de R$30.000, a serem pagos em 3 parcelas, sendo a primeira no valor 
de R$10.000 pagos à vista e as outras duas parcelas no valor de R$10.000 cada, em 120 e 
240 dias cada, passando a deter 84,7% de seu capital social. 

As ações remanescentes serão incorporadas pela Companhia, com a emissão de 5 milhões de 
novas ações. A incorporação da SRPSA será proposta pela administração da Companhia aos 
seus acionistas no futuro próximo, quando serão divulgadas e colocadas à disposição daqueles 
acionistas todas as informações requeridas pela Lei nº 6.404/76 e pela regulamentação 
aplicável, especialmente as Instruções CVM 319/99 e 481/09. A aprovação da incorporação 
pelos acionistas da Companhia é condição para a concretização da compra e venda tal como 
contratada.

Os valores pagos a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados nas 
demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração” e incluem os 
benefícios de longo prazo e pós-emprego existentes. 
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16. DEBÊNTURES SUBSCRITAS PELA CONTROLADORA 

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2006, foi aprovada a 
primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da controlada CSA, para 
distribuição privada, nas condições abaixo, alteradas pela Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 09 de junho de 2006: 

Emissão:  24 de janeiro de 2006 
Série: Única 
Quantidade: 50.057 Debêntures 
Valor nominal na data de emissão: R$ 1 
Remuneração: Variação cambial mais juros equivalentes à taxa Libor 

de 3 meses, acrescida da sobretaxa de 3% ao ano 
Amortização dos juros: Pagamentos trimestrais, com último vencimento para 

21/06/2013
Amortização do principal: 17 parcelas trimestrais e sucessivas, com primeiro 

vencimento para 21/06/2009 e último para 21/06/2013 

A totalidade das Debêntures foi subscrita pela Companhia de Tecidos Norte de Minas - 
Coteminas controladora da Companhia. No passivo circulante foram provisionados os juros 
pró-rata até 31 de dezembro de 2011 e as parcelas do principal no valor de R$25.388 
(R$12.022 em 31 de dezembro 2010) e o saldo, registrado no passivo não circulante, no valor 
de R$5.266 (R$14.033 em 31 de dezembro 2010). No exercício findo em 31 de dezembro de 
2011, foram contabilizados juros de R$1.169 (R$1.611 em 2010) e variação cambial devedora 
de R$3.431 (R$538 de variação cambial devedora em 2010). 

17. IMPOSTO DE RENDA E OUTROS IMPOSTOS 

  a. Incentivos fiscais 

Todas as unidades fabris da controlada CSA sediadas no Brasil, exceto as unidades de 
Blumenau-SC e Acreúna-GO, estão localizadas na região da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, beneficiando-se de incentivos fiscais federais e 
estaduais.

Os incentivos fiscais federais e estaduais das unidades fabris desta controlada estão 
programados para expirar em diferentes datas, dependendo da instalação industrial em 
questão, até 31 de dezembro de 2016. 

Os incentivos federais são calculados a partir do imposto de renda devido sobre o resultado 
obtido nas operações comerciais e industriais, contabilizados como redução da provisão de 
imposto de renda, em contrapartida ao resultado do período. Em 2011 e 2010, não foram 
obtidos esses incentivos por não ter havido base tributável incentivada. 
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  b. Conciliação dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) 

Operações continuadas: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Resultado das operações continuadas antes 
     dos impostos (140.276) 43.263 (45.047) 34.855 
   Diferenças permanentes:  
   Equivalência patrimonial 124.288 (7.583) -       -      
   Receitas não tributadas – RTT -      -      (26.036) (30.851)
        Preços de transferência -      -      22.848  12.311 
        Diferenças permanentes de 
           controladas no exterior -      -      12.282  -      
        Outros -      -      9.296  (2.413) 
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Base de cálculo dos impostos (15.988) 35.680 (26.657) 13.902 

Alíquota de 34% 5.436 (12.131) 9.063  (4.727)
Reversão de impostos diferidos - SGUS -     -     (68.691) -     
Créditos fiscais não constituídos (5.436) (1.361) (32.573) 2.955 
Outros -     24 (275) 285 
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Total dos impostos sobre o lucro -     (13.468) (92.476) (1.487)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 

Impostos sobre o lucro - corrente -     13.468 (23.747) (25.473)
Impostos sobre o lucro - diferido -     -     (68.729) 23.986 
 ======= ======= =======  ======= 

Operações descontinuadas: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Resultado das operações descontinuadas 
     antes dos impostos (269.643) (51.800) (284.543) (51.800)
   Equivalência patrimonial 269.643 51.800 -       -      
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Base de cálculo dos impostos -      -      (284.543) (51.800)

Alíquota de 34% -      -      96.745  17.612 
Reversão da provisão de imposto diferido 
     passivo - SGUS -      -      14.900  -      
Créditos fiscais não constituídos -      -      (96.745) (17.612)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Total dos impostos sobre o lucro -      -      14.900  -      
 ------------ ------------ ------------  ------------ 

Impostos sobre o lucro - corrente -      -      14.900  -      
 ======= ======= =======  ======= 

A Companhia, na condição de controladora, tem como resultado basicamente equivalência 
patrimonial e resultado de aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Os lucros de 
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controladas no exterior são tributados como adição ao lucro tributável e recebem créditos dos 
impostos pagos no país de origem até o limite de 25% de sua base de cálculo. Quando esses 
resultados são prejuízos, eles não se constituem em créditos tributários no Brasil, porém são 
compensados com os resultados futuros da controlada no exterior que o gerou. Portanto, na 
condição de controladora, são bem específicas as situações onde a Companhia poder vir a 
constituir créditos tributários. 

A Administração da controlada CSA, em exercícios anteriores, com base em plano de negócios 
e projeções futuras, reconheceu parcialmente ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos 
fiscais acumulados. Em 31 de dezembro de 2011, a controlada CSA possuía R$317.784 em 
prejuízos fiscais (R$168.883 em 31 de dezembro de 2010) e R$323.090 de base de cálculo 
negativa de contribuição social sobre o lucro (R$172.690 em 31 de dezembro de 2010), cujos 
ativos fiscais não foram reconhecidos. Os ativos fiscais reconhecidos por aquela controlada são 
líquidos dos benefícios fiscais a ela concedidos. Suas projeções futuras consideram o maior 
foco para atendimento ao mercado nacional, cujas vendas possuem maior rentabilidade, 
incremento nas margens em decorrência da venda de produtos de maior valor agregado, entre 
outras. Com base nestas ações e nas premissas utilizadas na preparação do plano de 
negócios, a Administração da CSA possui expectativa de geração de lucros tributáveis futuros 
que permitirão a realização dos créditos tributários diferidos daquela controlada. 

  c. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas 
demonstrações financeiras consolidadas, são provenientes de provisões temporariamente não 
dedutíveis, crédito fiscal incorporado e prejuízos fiscais das controladas e são compostos como 
segue:

Saldos
em 2010 

Reconhecidos 
no resultado 

Variação 
cambial Outros

Saldos em 
2011 

Ativo:      
  Provisões dedutíveis somente  
     quando realizadas 70.294  (55.568) 10.275  14  25.015  
  Prejuízo fiscal, líquido 53.239  (17.184) (15.158) 2.043  22.940  
  Créditos fiscais de controladas 
      no exterior 7.155  412  -       12  7.579  
 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------  
 130.688  (72.340) (4.883) 2.069  55.534  
Passivo:      
  Diferenças temporárias passivas (4.457) 3.611  281  565  -       
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
Ativo não circulante 126.231  (68.729) (4.602) 2.634  55.534  
 =======  =======  =======  =======  =======  
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A Administração, com base em orçamento e plano de negócios, estima que os créditos fiscais 
sejam realizados durante os próximos exercícios, conforme demonstrado a seguir: 

Consolidado 

Ano
Ativo não 
circulante 

2012 2.580  
2013 3.360  
2014 7.650  
2015 14.029  

2016 em diante 27.915  
 ----------  
 55.534  
 ======  

 d. Impostos a recuperar 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

     
Imposto sobre circulação de  
    mercadorias e serviços – ICMS -        -        37.613  43.230  
Imposto de renda e contribuição  
    social antecipados 9.156  8.455  19.492  9.662
PIS e COFINS a recuperar -        -        853  8.542  
IVA – Argentina -        -        5.164  1.959  
VAT – China e México -        -        648  1.115  
IPI a recuperar -        -        -        192  
Outros impostos a recuperar -        -        3.086  2.816  
 -----------  -----------  -----------  -----------  

 9.156  8.455  66.856  67.516  
 Circulante (9.156) (8.455) (32.773) (24.933) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 Não circulante -        -        34.083  42.583  
 =======  =======  =======  =======  

18. PROVISÕES DIVERSAS 

A Companhia e suas controladas vêm discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos e 
reclamações trabalhistas.  A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco 
efetuada pela Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas consideradas 
prováveis.

A Companhia possui processos tributários e cíveis, cuja perda foi estimada como possível, no 
valor de R$450 e R$115 respectivamente. 
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Os processos judiciais cuja perda foi estimada como provável são assim resumidos: 

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

Processos fiscais:  
   - CPMF 4.317 4.317 4.317 4.317  
   - INSS -     -     2.555 2.532  
   - Outros -     -     13 13  
Trabalhistas -     -     6.361 11.247  
Cíveis e outras 80 80 3.070 3.126  
 --------- --------- --------- ---------  
Total  4.397 4.397 16.316 21.235  
 ===== ===== ===== =====  

Depósitos judiciais 4.301 4.301 15.683   20.198  
 ===== ===== ===== =====  

CPMF – A Companhia é pólo ativo em ação de mandado de segurança para afastar a 
incidência da CPMF sobre as operações de câmbio simbólico realizadas na operação de 
conferência internacional de ações por investidor estrangeiro. 

INSS – A controlada CSA é pólo ativo em ação contra a Fazenda Nacional questionando a 
incidência da contribuição sobre verbas consideradas indenizatórias. 

Trabalhistas – A controlada CSA é pólo passivo em ações movidas por ex-funcionários e 
terceiros.

Cíveis – A controlada CSA é pólo ativo em ação contra a União questionando a legalidade da 
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária e COFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. 

As movimentações do saldo da provisão consolidada são apresentadas a seguir: 

Saldos em 
2010 Adições Baixas 

Saldos em  
2011 

     
Processos fiscais:    
 - CPMF 4.317 -     -      4.317  
   - INSS 2.532 23 -      2.555  
   - Outros 13 -     -      13  
Trabalhistas 11.247 4.005 (8.891) 6.361  
Cíveis e outras 3.126 38 (94) 3.070  
 --------- -------- ---------  ---------  
 21.235 4.066 (8.985) 16.316  
 ===== =====  =====  =====  

19. PLANO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS 

Substancialmente, todos os funcionários da controlada SGUS são cobertos por planos de 
contribuição definida. Alguns executivos da controlada SGUS são cobertos pelo plano de 
benefício definido. A controlada SGUS pode efetuar contribuições arbitrárias para o plano de 
contribuição definida e essas contribuições são consideradas através de um percentual da 
remuneração elegível de cada participante. Adicionalmente, no caso de participantes elegíveis 
contribuírem com um percentual de suas remunerações para alguns planos de contribuição 
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definida, a controlada SGUS pode, arbitrariamente, efetuar uma contribuição na proporção dos 
valores contribuídos pelos participantes.  

A controlada SGUS patrocina um plano de pensão de benefício definido para alguns de seus 
funcionários, cujos custos esperados de pensão são provisionados em regime de competência 
com base em estudos atuariais e as contribuições dos funcionários aposentados e da 
controlada SGUS são ajustadas periodicamente. As contribuições da controlada SGUS aos 
planos de benefício definido são efetuadas de acordo com a lei de aposentadoria dos EUA 
(“Employee Retirement Income Security Act”) e os benefícios são geralmente baseados nos 
anos de serviço e níveis salariais (remuneração). 

Os ativos do plano de benefício definido são investidos em fundos de renda variável e fundos 
de renda fixa (incluindo dívidas do governo americano). A controlada SGUS também fornece 
benefícios de aposentadoria a executivos elegíveis de acordo com planos executivos 
suplementares não qualificados de aposentadoria. 

A tabela abaixo contém informações resumidas dos planos de pensão de benefício definido em 
31 de dezembro de 2011 e 2010: 

2011 2010 
Mudança no benefício provisionado: 

Benefício provisionado no início do ano 82.395  88.293  
Custo do serviço 119  135  
Custo dos juros 3.865  4.411  
Perda atuarial 3.833  705  
Pagamento de benefícios (6.908) (7.463) 
Variação cambial 10.477  (3.686) 

 ------------- ------------- 
Benefício provisionado no final do ano 93.781  82.395  
   
Mudança nos ativos do plano:   

Valor de mercado dos ativos no início do ano 18.307  18.133  
Retorno sobre os ativos (242)  1.521  
Contribuições do empregador 6.978  6.949  
Pagamento de benefícios         (6.908)         (7.463) 
Variação cambial            2.281             (833) 

 ------------ ------------ 
Valor de mercado dos ativos no final do ano 20.416  18.307  

 ------------ ------------ 
Valor presente das obrigações a descoberto 73.365  64.088  

 ====== ====== 
Premissas atuariais (expressas por  
 Médias  ponderadas) 

Taxa de desconto (a.a.) 4,75% a 5,50% 4,75% a 5,50% 
Taxa de rendimento esperada sobre ativos (a.a.) 7,80% 7,80% 
Aumento futuro de salários (a.a.) 2,50% a 3,50% 3,50% 

   
Componentes do custo líquido do benefício:   

Custo do serviço 119  135  
Custo dos juros 3.865  4.411  
Retorno sobre os ativos 242          (1.521) 
Perda atuarial              3.833               705  

 ----------- ----------- 
Custo líquido do benefício           8.059            3.730  
        ======        ====== 

A estratégia de investimento da controlada SGUS é de aplicar numa carteira diversificada com 
o objetivo de maximizar os retornos considerando um nível aceitável de risco. Os ativos do 
plano de pensão são investidos em um fundo balanceado que tem uma alocação estática de 
50% a 60% em investimentos de renda variável e 40% a 50% em instrumentos financeiros de 
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renda fixa. A expectativa de retorno sobre os ativos do plano foi desenvolvida em conjunto com 
os consultores externos e foram levadas em consideração as expectativas de longo prazo para  

retornos futuros, baseados na estratégia de investimentos atuais da controlada SGUS. 

2011 2010 
Investimentos dos ativos dos planos: 

Renda variável 10.619  10.985  
Renda fixa 9.297  7.322  
Caixa e equivalentes de caixa 500  -       
 ----------  ----------  
Valor de mercado dos ativos no final do ano 20.416  18.307  

 ======  ======  

A controlada SGUS espera contribuir R$8.517 para os planos de benefício definido em 2012. 
Pagamentos de benefícios futuros para os próximos 10 anos são: 

Plano de pensão 
de benefício 

definido

2012 7.662
2013 7.685
2014 7.496
2015 7.390
2016 7.147
2017 – 2021 32.402

Os saldos dos benefícios provisionados e remuneração diferida estão demonstrados abaixo: 

2011 2010 

Provisão para plano de pensão 73.365  64.088  
Provisão para plano de pensão (múltiplos empregadores) (a)        1.307         1.092  
Outras provisões de benefícios a funcionários 9.723  10.688  
 ----------  -----------  
   Total do plano de aposentadoria e benefícios 84.395  75.868  

       Circulante (b) (6.888) (6.559) 
 ----------  -----------  
       Não circulante 77.507  69.309  
 ======  ======  

(a) Até 30 de dezembro de 2010, a controlada SGUS era uma das empresas patrocinadoras do plano “South 
Jersey Labor and Management Pension Fund”, um plano de pensão de benefício definido de múltiplos 
empregadores. Em 30 de dezembro de 2010, a controlada SGUS retirou-se do plano. A provisão 
representa o valor estimado a pagar referente à saída do plano.  

(b) Incluída na rubrica “Obrigações sociais e trabalhistas”. 
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20. CONCESSÕES GOVERNAMENTAIS 

A controlada CSA participa em consórcio de concessão de geração de energia elétrica com as 
empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e Vale (denominada anteriormente Companhia 
Vale do Rio Doce), em partes iguais de 33,33%, para cuja administração não foi constituída 
empresa com característica jurídica independente. São mantidos controles nos registros 
contábeis da Companhia, equivalentes à sua participação. 

Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia e as demais consorciadas pagarão 
à União parcelas ao longo do tempo de concessão, conforme demonstrado abaixo.   

Início do prazo de concessão:  10 de julho de 1997 
Prazo de concessão:                 35 anos 
Valor total da concessão:      R$333.310 
Atualização monetária:    IGPM 

Parcelas anuais demonstrando os valores totais da concessão:

 5º ao 15º ano 16º ao 25º ano 26º ao 35º ano 
 2002 a 2012 2013 a 2022 2023 a 2032 
 -------------------- -------------------- --------------------       
Valores históricos:    
Parcela mínima 120       120        120
Parcela adicional -        12.510       20.449         
 -------------------- -------------------- -------------------        
Parcela anual 120       12.630        20.569         

Parcelas totais 1.320       126.300       205.690        
Parcelas atualizadas 4.434       424.217       690.864        
 =========== =========== ===========        

Para fins contábeis, a CSA reconhece as despesas incorridas pelo regime de competência, em 
contrapartida ao exigível a longo prazo, de forma linear, tendo como base sua participação no 
valor total da outorga; 33,33%, a valor presente, considerando uma taxa de juros de 4% a.a., 
atualizada pelo IGPM. Em 31 de dezembro de 2011 esse valor representava R$72.988 
(R$63.992 em 31 de dezembro de 2010), sendo R$4.141 classificados como outras contas a 
pagar no passivo circulante e R$68.847 classificados como exigível de longo prazo. 

Os valores consignados no ativo imobilizado, objeto da presente concessão, em 31 de 
dezembro de 2011, somam R$29.137 (R$29.929 em 31 de dezembro de 2010) (vide nota 
explicativa n° 9 às demonstrações financeiras) e consideram a participação da Companhia nos 
investimentos realizados para a construção da Usina Hidroelétrica de Porto Estrela, localizada 
no Rio Santo Antonio, a 270 km de Belo Horizonte, com potência instalada de 112MW. A 
referida Usina iniciou sua geração no final de 2001. 

21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais -- a Companhia e suas controladas mantêm operações com 
instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através 
de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas 
as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo. 

Os principais fatores de risco que a Companhia e suas controladas estão expostas refletem 
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
(tais como, comportamento de demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças 
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relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são inerentes a sua atividade e são 
endereçados pela administração da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, 
principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis macroeconômicas, 
como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos financeiros 
que a Companhia e suas controladas utilizam e as suas contrapartes. Esses riscos são 
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de 
limites.

b) Valor justo -- o valor justo dos instrumentos financeiros anteriormente citados, está 
demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado 
2011 2010 2011 2010 

 Valor 
contábil 

Valor
justo

Valor
contábil 

Valor
Justo

Valor
contábil 

Valor
Justo

Valor
contábil 

Valor
justo

ATIVOS--       
CIRCULANTE:       
  Caixa e equivalentes de caixa  40  40  1.304 1.304 146.616  146.616  141.274  141.274  
  Títulos e valores mobiliários -       -       -      -      88  88  78  78  
  Duplicatas a receber -       -       -      -      448.268  448.268  501.160  501.160  
  Instrumentos derivativos (a) -       -       -      -      11.225  11.225  7.079  7.079  
  Outros créditos a receber 495  495  223 223 16.650  16.650  17.615  17.615  
       
NÃO CIRCULANTE:     
Realizável a longo prazo:       
  Duplicatas a receber -       -       -      -      1.505  1.505  4.938  4.938  
  Partes relacionadas 12.899  12.899  26.530 26.530 -      -      9  9  
       
PASSIVOS --       
CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (b) 10.748  10.748  9.260 9.260 337.708  337.708  328.862  328.862  
  Debêntures subscritas pela 
       controladora (b) -       -       -      -      25.388  25.388  12.022  12.022  
  Fornecedores -       -       -      -      213.034  213.034  192.360  192.360  
  Instrumentos derivativos (a) -       -       5.292 5.292 17.967  17.967  11.880  11.880  
  Partes relacionadas - minoritários 20.000  20.000  -      -      20.000  20.000  -       -       
  Outras contas a pagar 4  4  4 4 65.533  65.533  49.654  49.654  
       
NÃO CIRCULANTE:       
Exigível a longo prazo:       
  Empréstimos e financiamentos (b) -       -       -      -      519.883  519.883  172.802  172.802  
  Debêntures subscritas 
       pela controladora (b) -       -       -      -      5.266  5.266  14.033  14.033  
  Partes relacionadas 62.649  62.649  9.472 9.472 17.650  17.650  -      -      
  Concessões governamentais -       -       -      -      68.847  68.847  63.992  63.992  
  Outras obrigações 2.056  2.056  -      -      27.869  27.869  36.053  36.053  
       

(a) Os valores justos dos instrumentos derivativos são baseados em cotações no mercado 
secundário destes títulos, portanto, classificados como nível II de informação.   

(b) Os valores justos dos empréstimos e financiamentos e das debêntures aproximam-se aos 
valores do custo amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de serem 
indexados por taxas flutuantes de juros (TJLP, CDI e LIBOR), as quais acompanham as taxas 
de mercado. 
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A Companhia estima que os valores justos dos demais instrumentos financeiros aproximam-se 
aos valores contábeis por possuírem vencimento de curto prazo. 

c) Classificação dos instrumentos financeiros -- Com exceção dos instrumentos financeiros 
derivativos, todos os instrumentos financeiros listados acima são classificados como 
“Empréstimos e recebíveis”, no caso de ativos, ou “Outros passivos financeiros”, no caso de 
passivos, avaliados inicialmente ao valor justo e atualizados pelo custo amortizado. Os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio 
do resultado” e a parcela referente ao hedge de fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser 
mensurada tem seus ganhos e perdas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido como 
ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração do resultado abrangente. 

d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos e não derivativos:

d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos -- A Companhia acredita que o 
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com 
rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz 
respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities (algodão) e volatilidade das 
taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações não 
esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas variações.  

O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos de 
mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o gerenciamento da 
volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados ocorre 
ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto destas transações é analisado 
trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa e Dívida onde a marcação a mercado 
destas transações é discutida e validada. Todos os instrumentos financeiros derivativos estão 
reconhecidos pelo seu valor justo nas demonstrações financeiras da Companhia. 

d.2 - Política de uso de derivativos -- Conforme política interna, o resultado financeiro da 
Companhia deve ser oriundo da geração de caixa do seu negócio e não de ganhos no mercado 
financeiro. Portanto, considera que a utilização de derivativos deve ser apenas para proteger 
eventuais exposições que ela possa ter decorrentes dos riscos nos quais ela está exposta, sem 
fins especulativos. A contratação de um derivativo tem como objetivo a redução da exposição 
aos riscos de mercado da Companhia.  

d.3 - Risco de taxa de câmbio -- Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e suas 
controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.  

d.3.1)  Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior: 

A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial, a saber: 

Total dos investimentos no exterior 2011 2010

Investimentos 33.617  227.343  
Obrigações de controladas (42.669) -        
 ------------  ------------  
 (9.052) 227.343  
   
Em milhares de Dólares equivalentes (4.826) 136.444  
 ======= ======= 
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d.3.2)  Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia e na controlada CSA: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição 
cambial da Companhia e de suas controladas brasileiras, são como segue:

Instrumentos financeiros 2011 2010 

Caixa e equivalentes de caixa 12.494  3.624  
Duplicatas a receber  55.869  80.043  
Fornecedores  (6.148) (2.174) 
Financiamentos (59.614) (93.800) 
Debêntures (30.654) (26.055) 
Partes relacionadas 60.332  (9.472) 
 -----------  -----------   
Total da exposição em Reais 32.279 (47.834) 
 -----------  -----------   
Total da exposição em milhares de  
    Dólares equivalentes 17.208 (28.708) 
 ======  ======   

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já contratados em 31 de 
dezembro de 2011 é como segue: 

Cenários 

Vencimento Risco

Valor da 
exposição 
US$ mil Provável II III

      
2012 Baixa do Dólar 26.049  227  (12.045) (24.318) 
2013 Baixa do Dólar (8.841) (1.532) 2.996  7.526  

----------  ----------  ----------  -----------  
  17.208  (1.305) (9.049) (16.792) 

======  ======  ======  =======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à variação 
cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita. 

Cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se o 
fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de 
Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para os cenários II e III, 
foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros. 

d.3.3) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na Companhia 
e em suas controladas: 
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As principais informações consolidadas sobre os instrumentos derivativos com risco de taxas 
de câmbio estão assim demonstradas: 

Valor de referência 
(Nocional) US$mil

Valor justo – Ativo 
(Passivo) 

Descrição 2011 2010 2011 2010
     
Contratos de Opções  (1) --      
  Posição lançadora: Compra     
  Moeda: US$     
  Dólar de liquidação: R$2,20     
  Contraparte: Itaú BBA     
  Outras informações:

11 contratos de US$5.000 mil 
cada, com vencimentos mensais 
a partir de out/10 até ago/11 -       40.000  -      (197) 

     
Contratos a termo (NDF) (2) --      
  Posição: Comprada     
  Moeda: US$     
  Dólar de liquidação: R$1,8033     
  Contraparte: Itaú BBA     
  Outras informações:

1 contrato de US$70.000 mil, 
com vencimento em abril/11 -       70.000  -      (5.095) 

     
Contratos a termo (NDF) (3) --      
  Posição: Comprada     
  Moeda: US$     
  Dólar de liquidação: R$1,7835     
  Contraparte: Itaú BBA     
  Outras informações:
     1 contrato de US$56.290 mil, 

com vencimento em jan/11 -       56.290  -      (6.588) 
   -----------  -----------  
Total passivo circulante   -      (11.880) 
   ======= =======  
     

(1) Contratos de opções -- são registrados pelo seu valor justo através do resultado. O valor 
justo dos contratos foi obtido diretamente com a instituição financeira contraparte, que avalia 
esses instrumentos financeiros a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros, como a taxa do Dólar futuro, volatilidade, taxas de juros e 
algoritmos próprios. 

(2) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) matérias primas -- são classificados e 
registrados pelo seu valor justo como hedge de fluxo de caixa, cuja efetividade pode ser 
mensurada pelas importações de matérias primas previstas para as datas de vencimento dos 
contratos. Tem seus ganhos e perdas não realizados (líquido dos impostos no caso de ganhos) 
registrados no patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste de avaliação patrimonial” e quando 
realizados ou caso sua efetividade não for confirmada, são reconhecidos no resultado. Os 
valores provisionados correspondem ao valor justo dos NDFs e foram calculados a partir dos 
dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros como a taxa do 
Dólar futuro nas datas de vencimento, taxas de juros e algoritmos próprios, e comparados com 
as informações obtidas diretamente da instituição financeira contraparte que avalia esses 
instrumentos financeiros. 

(3) Contratos a termo (NDF – “Non Deliverable Forward”) financiamentos -- são classificados e 
registrados pelo seu valor justo e se baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos 
denominados em Dólares, previstos para as datas de vencimento dos contratos até janeiro de 
2011. Tem seus ganhos e perdas reconhecidos no resultado em contraposição às variações 
cambiais dos financiamentos. Os valores provisionados correspondem ao valor justo dos NDFs 
e foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros como a taxa do Dólar futuro nas datas de vencimento, taxas de juros e 
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algoritmos próprios, e comparados com as informações obtidas diretamente da instituição 
financeira contraparte que avalia esses instrumentos financeiros. 

Os derivativos são negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estão 
sujeitos a depósitos de margem. No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, o resultado 
com derivativos relacionados ao risco de câmbio foi uma despesa de R$11.868 (receita de 
R$32.500 em 2010), contabilizados na rubrica “Variações cambiais líquidas”. 

d.4 - Risco de preços de commodities (algodão) -- Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço do 
algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma significativa 
pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a Companhia não 
consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens. Abaixo o resumo 
dos instrumentos derivativos com risco de “commodities”: 

Valor de referência 
(Nocional) US$mil

Valor justo – Ativo  
(Passivo) circulante 

Descrição 2011 2010 2011 2010
     
Contratos de opção de compra de 

algodão --     
  Posição: Comprada     
  Moeda: US$ corrente     
  Contraparte: Macquarie     
  Outras informações:
  Contratos totalizando 66,7 milhões 

de libras peso com vencimentos 
em jun/12 72.120  79.950    (17.967)          7.079     
 ======  ======  ======  ======  

A Companhia possui instrumento de hedge financeiro composto por compras de opções de 
compra (Calls) e venda de opções de venda (Puts) resultando em hedge de compra sem 
alavancagem, relativo ao volume de 66,7 milhões de libras peso (equivalentes a 
aproximadamente 30 mil toneladas), de algodão a preços que variam entre US$90,00c/lb e 
US$137,00/lb consideradas as condições de mercado em 31 de dezembro de 2011.  

Abaixo a analise de sensibilidade dos instrumentos derivativos com risco de “commodities”: 

Cenários em US$ mil 

Vencimento Risco
Volume contratado 

em libras peso Provável II III

      
Jun-12 Baixa 20.850.000  (4.026) (9.018) (13.788) 
Jun-12 Baixa 25.000.000  (6.750) (7.476) (7.500) 
Jun-12 Alta 20.850.000  1.198  4.599  9.246  

    ---------------  ----------  -----------  -----------  
  66.700.000  (9.578) (11.895) (12.042) 

    =========  ======  =======  =======  
     
     

Valores equivalentes em R$ mil 

     
  (17.967) (22.313) (22.588) 
   =======  =======  =======  

Cenário “Provável” representa o resultado do instrumento de hedge financeiro em 31 de 
dezembro de 2011, a valor presente, considerando-se os vencimentos dos contratos dos 
derivativos acima detalhados e o mercado estável. Para os cenários II e III, foi considerada 
uma deterioração dos preços futuros de algodão em 25% e 50% respectivamente. 
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As cotações dos instrumentos financeiros foram obtidas com base nas informações de 
mercado divulgadas pela ICE – International Cotton Exchange e validadas com a contraparte 
da operação.  

No exercício findo em 31 de dezembro de 2011, o resultado com derivativos de “commodities” 
foi uma despesa de R$32.017 (em 2010, receita de R$7.079), contabilizados nas rubricas 
“Variações cambiais líquidas” no valor de R$3.749 (em 2010, receita de R$1.699) e 
“Operações descontinuadas” no valor de R$28.268 (em 2010 receita de R$5.380).  

d.5 - Risco de taxa de juros -- O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores 
mobiliários rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos 
Interbancários – CDI. Os passivos (exceto os descritos em d.5.1 e d.5.2 abaixo) sobre os quais 
incidem juros equivalentes à LIBOR, TR e a IRP estão demonstrados nas notas explicativas nºs 
13, 15 e 16. Considerando-se os fluxos de caixa desses passivos e as taxas contratadas, a 
Administração da Companhia considera não relevante o efeito da exposição às variações de 
mercado nas taxas de juros contratadas. Portanto, não está apresentando a análise de 
sensibilidade. 

d.5.1 -  Riscos de taxa de juros nos financiamentos Finimp: 

As principais informações sobre os instrumentos derivativos estão assim demonstradas: 

2011

Descrição 

Valor de 
referência 
(nocional)
US$ mil 

Valor
justo

Saldo
contábil

a receber 
   
Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: 2012 20.450 4.229 4.229  

Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: 2012 35.575 6.996 6.996  
 ------------ ------------ ------------  
 56.025 11.225 11.225  
 ======= ======= =======  

Contratos de swap de taxa de juros – são classificados e registrados pelo seu valor justo e se 
baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos denominados em Doláres - Finimp, previstos 
para as datas de vencimento dos contratos até junho de 2012. Tem seus ganhos e perdas 
realizados registrados no resultado, na rubrica “despesas financeiras – juros sobre 
empréstimos”. Os valores provisionados correspondem ao valor justo desses derivativos e 
foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros como a taxa de juros futura nas datas de vencimento e algoritmos 
próprios, e comparados com as informações obtidas diretamente da instituição financeira 
contraparte que avalia esses instrumentos financeiros. 

Os derivativos são negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estão 
sujeitos a depósito de margem. No exercício findo em 31 de dezembro de 2011 o resultado 
com esses derivativos foi uma receita de R$11.225. Em 2010, não houve resultado com 
derivativos desta natureza. 
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A análise de sensibilidade dos instrumentos derivativos em 31 de dezembro de 2011 está 
assim resumida: 

Cenários 

Contraparte Vencimento Risco Principal Provável II III
       

Brasil 2012 Alta do CDI 20.450  4.229  (738) (1.512) 
Itaú BBA 2012 Alta do CDI 35.575  6.996  (1.356) (2.689) 

   -----------  -----------  -----------  -----------  
  Alta do CDI 56.025  11.225  (2.094) (4.201) 
   ======  ======  ======  ======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa 
de juros. Os valores positivos referem-se à receita. 

Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, a valor presente, considerando-se os vencimentos dos contratos 
dos derivativos acima detalhados.  Para os cenários II e III, foi considerada uma majoração das 
taxas futuras do “CDI” em 25% e 50% respectivamente.

As taxas de juros futuras do “CDI” foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.5.2 -  Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição de 
juros variáveis da Companhia, são como segue: 

2011

Descrição 

Valor do 
principal
R$ mil 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

   
Contrato de empréstimo --   
  Juros: 102% do CDI  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: junho/2013 200.000 7.827 207.827  

Contrato de Swap --   
  Juros: 117,7% do CDI  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: outubro/2014 200.000 9.389 209.389  

 ------------ ------------ ------------  
 400.000 17.216 417.216  
 ======= ======= =======  
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A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2011 são como segue: 

Cenários 

Vencimento Risco

Saldo
médio do 
principal Provável II III

      
2012 Alta do CDI 400.000  (42.928) (51.465) (60.315) 
2013 Alta do CDI 300.000  (32.940) (42.910) (50.036) 
2014 Alta do CDI 133.333  (14.438) (18.996) (22.978) 

   ======  ======  ======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa 
de juros em seus respectivos anos e cenários, considerando-se os saldos médios dos 
empréstimos em cada ano. 

Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, considerando-se os vencimentos do principal e do juros.  Para 
os cenários II e III, foi considerada uma majoração das taxas futuras do “CDI” em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas de juros futuras do “CDI” foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.6 - Risco de crédito -- A Companhia está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e 
equivalentes de caixa, aos títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse 
risco é mitigado pela política de efetuar transações financeiras somente em instituições 
financeiras de grande porte.   

O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a 
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito 
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, 
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que 
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de crédito 
para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.

d.7 – Gestão de liquidez – Os ativos e passivos financeiros consolidados da Companhia, de 
acordo com seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de liquidação dos mesmos, e 
utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como segue: 

Prazo de liquidação previsto 

Obrigações contratuais Total 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 3 

anos
De 3  a 5 

anos
Mais de
5 anos 

  Empréstimos e financiamentos 988.159 379.082 577.769 29.416  1.892  
  Debêntures com parte relacionada 32.618 26.724 5.894 -      -      
  Fornecedores 215.989 215.989 -     -      -      
  Partes Relacionadas 37.650 20.000 17.650 -      -      
  Instrumentos derivativos 17.967 17.967 -     -      -      
  Arrendamentos financeiros 75 75 -     -      -      
 ----------- ----------- ----------- -----------  -----------  
 1.292.458 659.837 601.313 29.416  1.892  
 ====== ====== ====== ======  ======  

d.8 – Gestão de capital -- A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a 
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus 
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acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas 
demonstrações financeiras. A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta: 

Consolidado 
2011 2010 

     
Empréstimos e financiamentos 857.591  501.664  
Instrumentos derivativos 6.742  4.801  
Caixa e equivalentes de caixa (146.616) (141.274) 
Títulos e valores mobiliários (88) (78) 
 -------------  -------------  
  Total da dívida líquida 717.629  365.113  
 -------------  -------------  
  Total do patrimônio líquido 1.225.008  1.647.626  
 -------------  -------------  
  Total da dívida líquida 
     e patrimônio líquido 1.942.637  2.012.739  
 ========  ========  

22. REMUNERAÇÃO POR AÇÕES 

Antes da constituição da Companhia, a controlada SGUS administrava plano de opções de 
compra de ações, o qual foi convertido, em 24 de janeiro de 2006, em um plano equivalente, 
porém com ações da própria Companhia. Nessa data, o plano de ações da controlada SGUS 
deixou de existir.

Encontra-se, abaixo, um resumo das opções de ações: 

Opções 
existentes 

Média ponderada 
de preço de 

exercício 
Existentes e exercíveis em 31 de dezembro de 2010  644.228 R$24,28 
Expiradas (89.012) R$24,14 
 --------------- ------------ 
Existentes e exercíveis em 31 de dezembro de 2011 555.216 R$24,31 
 ======== ======= 

A tabela a seguir resume as informações sobre as opções de ações existentes em 31 de 
dezembro de 2011 e 2010: 

2011 2010

Preço de 
 exercício 

R$
Opções

existentes

Média
ponderada 

da vida 
contratual

remanescente

Preço de 
 exercício 

R$
Opções

existentes

Média
ponderada 

da vida 
contratual

remanescente

      

15,51   65.400 0,31 ano 15,51 77.400 1,24 ano 

25,48 489.816 0,31 ano 25,48 566.828 1,25 ano 

----------- ---------------  ----------- ---------------  

24,31 555.216  24,28 644.228  

====== ========  ====== ========  
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23. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 

Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os 
quais informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular 
pelo principal tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um 
segmento individual e avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento 
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação 
de desempenho dos investimentos e dos principais executivos da Companhia  são feitas em 
base consolidada. A Companhia e suas controladas possuem dois segmentos operacionais 
distintos: “Industria” e “Varejo”. 

A Companhia possui diversas fábricas que se suprem entre si de forma que, em seu conjunto, 
formam uma indústria integrada de fiação, tecelagem, acabamento e confecção de produtos 
têxteis para o lar. Não há na Companhia a segmentação operacional entre as categorias de 
vendas, sendo os relatórios suportes à tomada de decisões estratégicas e operacionais sempre 
consolidados. Não há unidades operacionais específicas para cada categoria de produtos 
vendidos e portanto essas operações estão sob a denominação de segmento de “Indústria”, 
pois seus produtos são vendidos para clientes que não são os consumidores finais. 

As controladas MMartan e ASW possuem um conjunto de informações isoladas e decisões de 
investimentos, preços, expansão de lojas, entre outros, que são tomadas à parte e se 
constituem no segmento “Varejo”, pois suas vendas são realizadas aos consumidores finais 
dos produtos. O volume de vendas e ativos dessa controlada não à classifica para a 
apresentação como um segmento operacional em separado.  

A Administração da Companhia também gerencia seus negócios por região geográfica. As 
regiões de negócios destacadas são: Brasil e Outros países (Argentina, Canadá e EUA, 
principalmente).  

Abaixo a Companhia apresenta as informações por região geográfica das operações 
continuadas (expressas em milhões de Reais): 

2011 2010 

Brasil
Outros
Países Total Brasil

Outros
Países Total 

Vendas líquidas 941,9 465,9 1.407,8 1.039,5 685,3  1.724,8 
Custo dos produtos vendidos (669,1) (393,9) (1.063,0) (769,8) (586,3) (1.356,1)
 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Lucro bruto 272,8 72,0 344,8 269,7 99,0  368,7 
Despesas de vendas, gerais 
   e administrativas (241,5) (40,9) (282,4) (224,7) (60,6) (285,3)
Outras, líquidas (3,6) 3,5 (0,1) (0,2) 0,5  0,3 
 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Resultado operacional 27,7 34,6 62,3 44,8 38,9  83,7 
Resultado financeiro (91,4) (15,9) (107,3) (41,3) (7,6) (48,9)
 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Resultado antes dos impostos (63,7) 18,7 (45,0) 3,5 31,3  34,8 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

Depreciação e amortização 64,7 13,4 78,1 72,9 15,2  88,1 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

A Companhia em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de 
acordo com as categorias de venda (ou linhas de produtos) como: fashion bedding; banho; 
utility bedding; produtos intermediários; e outros.  
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As informações de venda por categoria ou linha de produtos das operações continuadas são 
como segue: 

Consolidado 
2011 2010 

Vendas líquidas (em milhões de Reais):  
  Fashion bedding 410,6 433,1  
  Banho 265,0 320,3  
  Utility bedding 198,1 253,3  
  Produtos intermediários 244,0 329,2  
  Outros 290,1 388,9  
 ------------ -------------  
 1.407,8 1.724,8  
 ======= ========  
Volumes (toneladas mil):  
  Fashion bedding 19,4 24,7  
  Banho 14,4 19,5  
  Utility bedding 24,5 31,5  
  Produtos intermediários 30,7 46,6  
 ------------ -------------  
 89,0 122,3  
 ======= ========  

A Companhia possui mais de 10.000 clientes ativos em 31 de dezembro de 2011 e apenas dois 
clientes concentram vendas superiores a 10% das vendas líquidas, representando um total de 
R$499,3 milhões em vendas. 

24. DESPESA POR NATUREZA 

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função. A 
seguir apresenta as despesas por natureza e sua classificação por função. 

Por natureza: 

Consolidado 
2011 2010 

Custos das matérias primas, mercadorias e serviços 
   adquiridos de terceiros (1.457.190) (1.682.944) 
Benefícios a empregados (363.892) (364.315) 
INSS (61.653) (61.598) 
Depreciação e amortização (100.467) (109.606) 
Variação dos estoques de produtos acabados e em processo 91.305  (11.510) 
Variação cambial nos estoques de controlada no exterior 19.415  12.570
Outros (73.366) (66.129) 
 --------------  --------------  
 (1.945.848) (2.283.532) 
 ========   ========   
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Por função: 

Consolidado 
2011 2010 

Operações continuadas:   
  Custo dos produtos vendidos (1.062.981) (1.356.080) 
  Vendas (179.935) (176.806) 
  Gerais e administrativas (95.531) (103.266) 
  Honorários da administração (6.923) (5.238) 
 --------------  --------------  
Total das operações continuadas (1.345.370) (1.641.390) 

Operações descontinuadas:   
  Custo dos produtos vendidos (528.075) (567.940) 
  Vendas (48.674) (49.003) 
  Gerais e administrativas (23.729) (25.199) 
 --------------  --------------  
Total das operações descontinuadas (600.478) (642.142) 
 --------------  --------------  
 (1.945.848) (2.283.532) 
 ========  ========   

25. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida apresentada na 
demonstração de resultado: 

Consolidado 
2011 2010 

   
RECEITA OPERACIONAL:   
 Vendas brutas 1.772.045  2.122.999  
 Deduções das vendas (364.204) (398.203) 
 -------------  -------------  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.407.841  1.724.796  
 ========    ========  

26. LUCRO (PREJUÍZO) BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO 

O lucro (prejuízo) básico por ação foi calculado como segue: 

Controladora e consolidado 
2011 2010 

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
    DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (140.276) 29.795  
   
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
    OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (269.643) (51.800) 
 -------------  ------------- 
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (409.919) (22.005) 
   
Número médio ponderado das ações ordinárias:   
   Ordinárias  143.647.424  143.647.424  
   
LUCRO (PREJUÍZO) BÁSICO E DILUÍDO POR 
  AÇÃO (R$):    
  Das operações continuadas (0,98) 0,21  
  Das operações descontinuadas (1,87) (0,36) 
 -----------  ---------- 
  Total (2,85) (0,15) 
 ======  =====  
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A Companhia possui plano de opções de compra de ações, as quais não resultaram em 
diluição do prejuízo por ação pois, o preço de exercício das opções excedeu o preço médio da 
ação da Companhia nos períodos de 31 de dezembro de 2011 e 2010. 

27. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

A administração da Companhia decidiu descontinuar algumas operações de sua controlada 
norte-americana (SGUS). Essas operações representam os negócios referentes às linhas de 
produtos “fashion bedding” e “banho” com as marcas próprias e de terceiros. As operações de 
“Utility bedding” e as operações da controlada canadense continuarão operando. 

Em conexão com a descontinuidade de algumas operações da controlada SGUS, a qual 
importava direta ou indiretamente a totalidade da produção da controlada CSA destinada ao 
mercado norte americano, a controlada CSA também anunciou programa de readequação de 
sua capacidade fabril aos mercados interno e do Mercosul,  anunciando investimentos na 
transformação de 3 unidades fabris em polo de desenvolvimento urbano. As unidades de: (i) 
São Gonçalo do Amarante, RN; (ii) Matriz em Montes Claros, MG; e (iii) parte da unidade em 
Blumenau, SC, serão transformadas em áreas de desenvolvimento urbano, com construção de 
conjuntos residenciais, escritórios e shopping centers com fortes investimentos na construção 
civil, comércio e serviços. Os investimentos poderão ser próprios ou de terceiros. 

Parte das máquinas e equipamentos dessas unidades está sendo realocado para outras 
unidades fabris e o restante dos equipamentos, incluindo os equipamentos que foram 
substituídos de outras unidades fabris, foram classificados na rubrica “Imobilizado disponível 
para venda”, pelo seu valor de mercado, quando inferior ao valor do custo residual (vide nota 
9.b).

Os imóveis e instalações continuam classificados nas rubricas originais do ativo imobilizado, 
tendo-se em conta que seu valor residual é inferior aos valores de realização orçados nos 
projetos de urbanização acima mencionados, e se constituirão futuramente em investimentos 
nos respectivos projetos. 
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O resultado consolidado das operações descontinuadas destacado na demonstração do 
resultado está apresentado a seguir. A demonstração de resultado referente ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2010,  foi reapresentada considerando essas operações classificadas 
como descontinuadas no período corrente. 

Consolidado 
2011 2010

Resultado das operações descontinuadas:   
  Receitas  403.735  590.342  
  Despesas  (578.001) (620.685) 
  Depreciação e amortização (22.477) (21.457) 
  Provisão para perdas na realização dos ativos imobilizados (59.902) -       
  Outras despesas com reestruturação (27.898) -       
  Reversão da provisão de imposto diferido passivo - (SGUS) 14.900  -       

-----------   -----------   
Total das operações descontinuadas (269.643) (51.800) 

======   ======   
Total do fluxo de caixa gerado pelas (aplicados nas)operações 
    descontinuadas:   
  Resultado das operações (269.643) (51.800) 
  Depreciação e amortização 22.477  21.457  
  Provisão para perdas na realização dos ativos disponíveis para venda 37.572  -      
  Provisão para perdas na realização dos ativos imobilizados 22.330  -      
  Reversão da provisão de imposto diferido passivo - (SGUS) (14.900) -       

----------  -----------  
Total do caixa gerado pelas (consumido nas) operações descontinuadas (202.164) (30.343) 

======  ======  

Os ativos imobilizados reclassificados para imobilizado disponível para venda estão 
demonstrados a seguir: 

2011
Imobilizado disponível para venda:  
  Custo  282.237  
  Depreciação acumulada (222.680) 
 -----------  
  Valor residual dos ativos 59.557  
  Provisão para perdas na realização 
    dos ativos disponíveis para venda (37.572) 
 -----------  
Valor transferido para o imobilizado disponível  
    para venda, líquido 21.985
 ======  

* * * * * * * * * * * * * * 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

CNPJ/MF Nº 07.718.269/0001-57 

NIRE 3130002243-9 

Companhia Aberta 

Mensagem aos Acionistas 

Senhores Acionistas,  

A direção da Springs Global Participações S.A. submete à apreciação de Vossas 
Senhorias seu Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício de 2012. Tais demonstrações, elaboradas de acordo com 
as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), bem como com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas expedidas pela CVM, vêm 
acompanhadas por parecer dos Auditores Independentes.  

Cenário Macroeconômico  

A desaceleração da economia brasileira em 2012 surpreendeu até os analistas 
mais conservadores. O ano começou com expectativa de crescimento do PIB, 
semelhante – pelo menos – ao resultado de 2011. Mas o que acabou ocorrendo 
foi um crescimento diminuto, de 0,9%, insuficiente para elevar a renda per capita. 
Se analisado pelo lado da demanda, o PIB sofreu com a forte queda dos 
investimentos (-4,0%) e, quando olhado pelo lado da oferta, a grande retração da 
produção da indústria de transformação (-2,5%) foi decisiva para a baixa 
performance. Ampliou-se o fosso entre o crescimento do consumo e a produção 
industrial brasileira, devido à grande elevação das importações de manufaturados. 
O crescimento do comércio varejista, de 8% ao ano, poderia ter se revertido em 
aumento da produção nacional, não fossem as condições de perda de 
competitividade doméstica, que se agravaram ao longo dos últimos anos.  

A crise internacional não deu trégua. A Europa, ainda que tivesse encontrado 
alguma estabilidade com as ações mais proativas do seu Banco Central, 
continuou – de soluço em soluço - a assustar o mundo. Ora um país, ora outro, 
mais à frente uma instituição financeira, todos os tropeços da economia europeia 
foram objeto de análise, com lupa, pelos mercados de capitais internacionais e, a 
cada fato novo, uma onda de volatilidade varria o mundo. A Europa continuou 
tentando alcançar um acordo político que levasse a melhor integração dos 
sistemas bancário e fiscal de seus Estados membros. Nos Estados Unidos da 
América, a situação, ainda que muito melhor que na Europa, também não era 
calma. Seja no “fiscal cliff”, nas votações do orçamento, ou nas renegociações do 
teto da dívida pública, o Congresso americano dava sinais de divergências 
profundas entre o campo democrata e o republicano. Tudo sob o pano de fundo 
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de uma eleição presidencial muito concorrida, que culminou com a reeleição do 
Presidente Obama. O crescimento da China se acomodou em patamares mais 
sustentáveis, cerca de 7,5% ao ano, demonstrando que, a mudança de líderança 
– Xi Jinping assume o lugar de Hu Jintao –, não afeta o gerenciamento 
competente de sua macroeconomia.  

O governo brasileiro agiu com determinação para reverter o quadro negativo da 
economia. As primeiras medidas foram na direção de estimular o consumo. Ao 
perceber certo esgotamento dessas medidas, passou a incentivar o investimento 
e, finalmente, adotou medidas concretas para melhorar a competitividade 
brasileira. Tais iniciativas começaram a surtir efeitos positivos, ainda que 
moderados, no último trimestre do ano. Manter o nível do emprego através de 
desonerações tributárias e estimulo ao consumo pela oferta de crédito tem sido 
estratégia acertada, até que os investimentos comecem a assumir o papel mais 
relevante no crescimento do PIB. O governo não tem se descurado do 
destravamento dos investimentos, e implementou um conjunto de medidas, dentre 
as quais se destacam: a queda dos juros, aproximando-os das taxas 
internacionais; o consequente realinhamento cambial, com a redução das 
oportunidades de “carry trade”; a desoneração da folha de salários; a redução dos 
tributos que pesam sobre os investimentos; a ampliação de crédito para os 
investimentos a taxas fixas de longo prazo disponibilizadas pelo BNDES; a 
redução do custo da energia elétrica e o anúncio de amplo programa de 
concessões de infraestrutura de estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Essas 
medidas formam um conjunto robusto que, aliado ao cuidado com a educação, a 
ciência, a tecnologia e a inovação, criará ambiente favorável para elevar a 
formação bruta de capital fixo, de cerca dos 18% em 2012, para os necessários 
25% do PIB.  

Performance da Companhia  

Surpresas na economia não faltaram, mas nenhuma delas impediu a 
implementação do plano que a Companhia anunciou no final de 2011. Foram 
operadas as mudanças necessárias para a consecução dos objetivos estratégicos 
da empresa: foco de atuação no Mercosul, consolidando sua posição de liderança 
no mercado de cama, mesa e banho na região, através da valorização do porta-
fólio de marcas próprias e do desenvolvimento de seu relacionamento com 
clientes multimarcas, da expansão da sua capacidade de distribuição através de 
canais de varejo monomarca, valendo-se, prioritariamente, do modelo de franquias 
e do investimento no desenvolvimento de soluções de integração das operações 
industriais e de varejo, posicionando-se como referência em inovação e excelência 
de gestão.  

Diversas medidas foram integralmente concluídas ao longo de 2012, destacando-
se: a conclusão dos esforços para redução da exposição da Companhia no 
mercado norte-americano; a aquisição da totalidade do capital da MMartan; a 
reestruturação do seu parque fabril no País e a melhor utilização de alguns ativos 
para projetos imobiliários, que demonstraram, após amplos estudos de mercado, 
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ser a sua melhor destinação, propiciando maior geração de riqueza para as 
comunidades onde se encontram.  

Os resultados de todas essas ações começam a aparecer. A receita líquida da 
Companhia cresceu 19,5% em relação a 2011 e a receita bruta atingiu 2,1 bilhões 
de reais. O faturamento das operações de varejo cresceu 23,9%, tendo sido 
abertas 38 lojas. A margem bruta foi de 23,9% e a empresa registrou aumento do 
resultado operacional de 82,5%, comparado a 2011. Em 2012, o EBITDA foi de 
196 milhões de reais, um aumento de 39,9%. O encerramento das operações que 
foram descontinuadas foi concluído em 2012. A integração de nossa unidade 
industrial na Argentina foi concluída e, no segundo semestre de 2012, a fábrica 
operou com volumes elevados, registrando crescimento de receita superior a 90%, 
em relação ao mesmo período do ano anterior.  

Graças à dedicação e competência de seus colaboradores, a Companhia recebeu 
diversos prêmios ao longo do exercício, dentre os quais destacamos aqueles que 
atestam seu compromisso com as melhores práticas ambientais e com a gestão 
de recursos humanos e de suas marcas.  

Perspectiva

O ano de 2013, em que se espera maior crescimento da economia brasileira, 
deverá ser de consolidação do novo modelo. O foco na gestão e no 
aprimoramento das operações industriais e na integração com seus clientes 
varejistas multimarcas e monomarca têm o potencial de gerar grande valor. A 
melhoria da utilização do capital de trabalho e maior eficiência no uso dos ativos 
industriais e dos pontos de venda podem alavancar os resultados da Companhia. 
Espera-se melhoria nas margens operacionais, que advirá da venda de produtos 
de maior valor agregado, de uma melhor utilização das suas unidades industriais e 
dos pontos de venda, levando a uma maior absorção das despesas fixas. Esse 
modelo demanda menos investimentos, o que resultará em significativo 
crescimento do caixa livre gerado pela Companhia. A confiança nos destinos da 
empresa se reforça e os alicerces que garantirão resultados positivos estão 
construídos.  

Relacionamento com Auditores Independentes  

Em 2012, a Companhia não contratou nenhum outro serviço dos auditores 
independentes que não os relacionados aos trabalhos de auditoria.  

Mercado de capitais e liquidez das ações  

O volume médio diário de ações negociadas da Companhia em 2012 foi de R$ 
222.624, tendo sido negociadas, em média, 77.123 ações por dia. Durante o 
exercício de 2012, o preço mais alto alcançado pelas ações foi de R$3,68 e o mais 
baixo de R$2,17. 
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A Administração. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Montes Claros, 23 de março de 2013 – As seguintes informações financeiras e 
operacionais da Springs Global Participações S.A. (“Springs Global” ou 
“Companhia”) são apresentadas em base consolidada e as comparações são 
relativas ao exercício de 2011 das operações continuadas, exceto onde estiver 
indicado de outra forma. 

Destaques de 2012: 

A Springs Global encerrou o exercício de 2012 com um crescimento de 
19,5% de sua receita líquida em relação a 2011.

 No exercício de 2012, a receita bruta da Companhia alcançou R$2.088,3 
milhões.

 O faturamento das operações de varejo da Companhia cresceu 23,9% quando 
comparado com o exercício de 2011. 

 Foram abertas 38 novas lojas em 2012. Ao final do exercício, as lojas Artex, 
MMartan e Casa Moysés somavam 232 pontos de venda (incluindo e-
commerce).  

 São esperadas, para o exercício de 2013, a abertura de aproximadamente 40 
novas lojas MMartan e Artex. 

 O lucro bruto totalizou R$402,0 milhões, um aumento de 16,6% comparado a 
2011, com margem bruta de 23,9% (24,5% em 2011). 

 Resultado operacional aumentou 82,5% comparado a 2011, totalizando 
R$113,7 milhões (R$62,3 milhões em 2011). 

 Em 2012, o EBITDA ajustado foi de R$196,0 milhões, um aumento de 39,9% 
comparado a 2011. O expressivo número de novas lojas abertas nos últimos 
18 meses, as quais se encontram em fase inicial de maturação, impactaram os 
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resultados já que grande parte dos custos está sendo incorrida, mas o 
potencial total das receitas ainda não foi alcançado.  

 Todas as etapas do processo de reposicionamento estratégico/operacional 
foram implementadas ao longo do ano de 2012, destacando-se: (i) a 
concentração da Companhia no mercado norte-americano em atividades em 
que gera valor para clientes e investidores (utility bedding e Springs Canadá); 
(ii) o redimensionamento do parque industrial decorrente da redução dos 
volumes exportados e (iii) o foco na valorização dos ativos intangíveis.  

 Ao longo de 2012, a Companhia recebeu diversos prêmios, dentre os quais 
destacamos aqueles que atestam seu compromisso com as melhores práticas 
ambientais e na gestão de recursos humanos e  
marcas. 

Informações Resumidas da Springs Global: 

Resumo dos resultados (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Receita  bruta 2,088.3       1,772.0       17.8%
Receita  l íquida 1,682.9       1,407.8       19.5%
Lucro bruto 402.0          344.9          16.6%
  Margem bruta % 23.9% 24.5% ( 0,6 p.p.)
EBIT ajustado 113.7          62.1            83.1%
  Margem EBIT ajustado % 6.8% 4.4% 2,4 p.p.
EBITDA ajustado 196.0          140.1          39.9%
  Margem EBITDA ajustado % 11.6% 10.0% 1,6 p.p.
Prejuízo l íquido das  operações  continuadas  (8.8) (137.5)        ‐            

  Margem líquida das operações continuadas %  (0.5%)  (9.8%) ‐            

Receita líquida (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Receita líquida total 1.682,9       1.407,8       19,5%
Mercado interno 1.019,6       941,9          8,2%
Mercado externo 663,3          465,9          42,4%

Receita líquida mercado interno (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Indústria 794,9          760,5          4,5%
Intermediários 227,9          244,0           (6,6%)
Cama, mesa  e  banho 567,0          516,5          9,8%
Varejo 224,7          181,4          23,9%



594

6

Resumo da Estrutura Organizacional: 

MARCAS 

Nossas marcas constituem uma importante vantagem competitiva, sendo elas, 
todas, tradicionais e líderes nos seus segmentos de atuação. As marcas e seus 
produtos estão estrategicamente posicionados de forma a atender eficientemente 
a clientes de diferentes perfis socioeconômicos ao mesmo tempo em que reduz o 
risco de sobreposição e competição entre as mesmas. São elas: 

Casa Moysés (Brasil): marca de produtos têxteis Premium de cama e banho 
voltada a consumidores que buscam o mais elevado padrão de qualidade. É uma 
marca referência de alto luxo no mercado brasileiro, com presença e tradição 
desde 1930. 

MMartan (Brasil): marca de desejo na categoria de cama, mesa e banho. É 
sinônimo de qualidade e de produtos sofisticados e atuais, representando uma 
importante grife no mercado de cama, mesa e banho nacional. 

Artex (Brasil): produtos de qualidade seguindo o conceito de luxo acessível, 
atualizados com as mais novas tendências da moda. Cada coleção traz texturas, 
formas e cores exclusivas, integradas em quatro diferentes Home Life Styles:
Atual, Relax, Tendência e Elegance.

Santista (Brasil): marca tradicional de produtos de cama, mesa, banho e 
acessórios de cama. Possui design e estilo contemporâneos, foco em diferentes 
gostos e tendências, com grande penetração nos mercados de consumo popular e 
institucional. 

Springmaid (EUA e Canadá): marca de produtos voltados ao segmento de luxo 
acessível. Primordialmente comercializado através de redes de lojas de grande 
superfície da América do Norte. 

Arco-Íris (Argentina): marca de produtos com design e estilo tradicionais, com 
foco em diferentes gostos e tendências, e grande penetração de mercado. 

Fantasia (Argentina): produtos têxteis de cama e banho para os clientes dos 
canais de distribuição de consumo popular. 

Palette (Argentina): produtos de qualidade seguindo o conceito de luxo acessível, 
atualizados com as mais novas tendências da moda. Marca líder de mercado com 
mais de 30 anos de presença junto ao mercado consumidor argentino. 

A Springs possui um complexo operacional de produtos têxteis para o lar com 
unidades de produção no Brasil, na Argentina e nos Estados Unidos. A 
Companhia e suas controladas operam em dois segmentos distintos: “Indústria” e 
“Varejo”.  
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INDÚSTRIA 

A Companhia opera 9 plantas localizadas no Brasil verticalmente integradas desde 
a fiação, passando pela tecelagem, preparação, tinturaria, estamparia, 
acabamento e confecção de produtos têxteis para o lar. A Springs opera 4 
unidades nos Estados Unidos e 1 na Argentina e possui uma trading em Xangai, 
China. Suas atividades industriais são focadas em três segmentos principais desta 
indústria: Cama, mesa e banho (CAMEBA), Utility Bedding e Produtos 
Intermediários. 

Cama, Mesa e Banho (CAMEBA): A Companhia desenha, fabrica e comercializa 
uma linha completa de produtos coordenados com suas marcas e licenças, além 
de private label, que são distribuídos através dos grandes varejistas nos seus 
mercados de atuação e que inclui lençóis e fronhas avulsos, jogos de lençóis, 
toalhas de mesa, toalhas de banho, tapetes e acessórios para o banheiro. Os 
produtos de CAMEBA são vendidos nos mercados multimarcas norte-americanos 
e sul-americanos sob marcas tradicionais, líderes nos seus segmentos de 
atuação, incluindo: Artex e Santista (Brasil), Arco Íris, Fantasia e Palette 
(Argentina) e Springmaid (América do Norte). Os principais clientes da Springs no 
segmento multimarcas são lojas de departamento, grandes varejistas, além de 
lojas e redes especializadas em CAMEBA, de pequeno e médio porte. 

Utility Bedding: Essa categoria de produtos está representada por travesseiros, 
protetores de colchão e colchas. As unidades fabris desses produtos estão 
baseadas nos Estados Unidos e no Brasil.  

Produtos Intermediários: A Companhia fabrica e comercializa fios e tecidos para 
um mercado representado principalmente por pequenas e médias confecções, 
malharias e tecelagens. Os tecidos são vendidos no seu estado natural ou tintos e 
estampados. 

VAREJO 

A Companhia opera lojas monomarcas próprias e franquiadas com as marcas 
Artex, MMartan e Casa Moysés, que, em conjunto, garantem presença e cobertura 
em todo o território nacional à Companhia. Cada bandeira possui um formato 
operacional específico e bem definido, incluindo um portfolio de produtos próprios 
e um conjunto de estratégias de marketing e de merchandising voltadas ao 
atendimento de distintos grupos consumidores. 

Casas Moysés: Esta marca está focada em consumidores interessados em 
produtos de altíssima qualidade e com expectativa de atendimento diferenciado. 
Os produtos da marca Casas Moysés são fabricados a partir de tecidos de alto 
padrão, importados de terceiros e são comercializados exclusivamente através 
das lojas de bandeira MMartan e Casa Moysés. 
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MMartan: A MMartan está direcionada a atender clientes interessados em 
produtos de maior qualidade e com expectativa por um atendimento de alto 
padrão. Os produtos comercializados com a marca MMartan são confeccionados 
pela Companhia a partir de tecidos de elevada qualidade e produtos importados. 

Artex: A Artex está focada em servir clientes interessados em produtos de boa 
qualidade, na oferta de grande variedade (modelos e cores), além de preços 
competitivos e um atendimento eficiente na loja. Os produtos comercializados com 
a marca Artex são confeccionados pela Companhia. 

Desempenho de Vendas:

No exercício de 2012, as vendas brutas 
consolidadas das operações continuadas 
alcançaram R$2.088,3 milhões contra 
R$1.772,0 milhões em 2011. As vendas 
líquidas consolidadas apresentaram um 
aumento de 19,5%, passando de R$1.407,8 
milhões em 2011 para R$1.682,9 milhões em 
2012, refletindo aumento do preço médio de 
7,6% e aumento do volume de vendas em 
toneladas de 11,4%. 

- Vendas Líquidas por Região Geográfica: 

Em 2012, as vendas líquidas no Brasil apresentaram um aumento de 8,2%, 
passando de R$941,9 milhões em 2011 para R$1.019,6 milhões em 2012, 
representando 60,6% do total das vendas da Companhia. Em 2012, destaca-se no 
mercado doméstico, o crescimento de 23,9% nas vendas oriundas do segmento 
de varejo, passando a responder por 22,0% das vendas no mercado brasileiro 
(contra 19,3% em 2011). 

As vendas líquidas nos demais países apresentaram aumento de 42,4%, 
passando de R$465,9 milhões em 2011 para R$663,3 milhões em 2012. Esse 
aumento deve-se, principalmente: (i) ao crescimento de venda de utility bedding 
no mercado norte-americano; (ii) ao forte crescimento da demanda por produtos 
no mercado Argentino; e (iii) a desvalorização de 17,2% do Real frente ao Dólar 
norte-americano na tradução das vendas externas para Reais quando comparado 
com 2011. 
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Vendas Líquidas por Categoria: 

Categoria de vendas 2012 2011 % var 12‐11 2012 2011 % var 12‐11 2012 2011 % var 12‐11
Cama, mesa  e  banho 755,6      675,6      11,8% 35.903    33.849    6,1% 21,0        20,0        5,0%
Utility bedding 318,9      198,1      61,0% 32.190    24.507    31,4% 9,9          8,1          22,2%
Produtos  Intermediários 227,9      244,0       (6,6%) 31.019    30.651    1,2% 7,3          8,0           (8,8%)
Varejo 224,7      181,4      23,9% ‐          ‐          ‐              ‐          ‐          ‐             

Outros 155,8      108,7      43,3% ‐          ‐          ‐              ‐          ‐          ‐             

Total 1.682,9   1.407,8   19,5% 99.112    89.007    11,4% 17,0        15,8        7,6%

Preço médio (R$)/KgVendas líquidas (R$ mi) Volume (ton)

- Cama, Mesa e Banho: 
O aumento de 11,8%, passando de R$675,6 milhões em 2011 para R$755,6 
milhões em 2012, reflete um aumento no volume de vendas em toneladas de 6,1% 
e um aumento do preço médio de 5,0%. 

- Utillity Bedding: 
O aumento de 61,0%, passando de R$198,1 milhões em 2011 para R$318,9 
milhões em 2012, deve-se ao crescimento do volume de vendas no mercado 
norte-americano e à desvalorização de 17,2% do Real frente ao Dólar norte-
americano na tradução das vendas externas para Reais em relação a 2011. O 
aumento do preço médio deve-se, principalmente, à desvalorização do Real já 
mencionada. 
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- Produtos Intermediários: 
As vendas líquidas dessa categoria apresentaram um decréscimo de 6,6%, 
passando de R$244,0 milhões em 2011 para R$227,9 milhões em 2012. A 
Companhia projeta redução gradual na participação da venda de produtos 
intermediários no seu faturamento total, em decorrência da maior utilização da 
capacidade instalada para a produção de artigos confeccionados e de maior valor 
agregado. 

- Varejo: 

O faturamento das operações de varejo da Companhia cresceu 23,9% em 2012 
quando comparado com 2011. 
- Outros: 

Nesta categoria estão incluídas as vendas no mercado canadense, outras vendas 
diversas inclusive eliminações de vendas intercompany. As vendas líquidas desta 
categoria aumentaram 43,3% passando de R$108,7 milhões em 2011 para 
R$155,8 milhões em 2012 devido, principalmente, à variação cambial.   

Desempenho do Varejo:

De forma geral, as expectativas originais de faturamento do segmento de varejo 
no exercício de 2012 foram parcialmente impactadas pelo menor nível de 
atividade econômica do mercado doméstico, aliado a um inverno mais ameno e 
tardio. Por outro lado, as vendas do final do ano refletiram positivamente a 
implementação de diversas iniciativas voltadas ao desenvolvimento e melhoria de 
desempenho das lojas, dentre as quais destacamos: a revisão dos portfólios de 
produtos, aprimoramento do visual merchandising, lançamento da nova arquitetura 
da MMartan e ênfase contínua no treinamento dos profissionais. 

- MMartan: 

Foram inauguradas 14 novas lojas MMartan em 2012. A Companhia encerrou 
2012 com 128 lojas franqueadas e 48 próprias.

- Artex: 

Artex 2012 2011 % var 12‐11
Número de  lojas 54                31                74,2%
‐ Franquias ‐              ‐              ‐            

‐ Próprias 54                31                74,2%

Mmartan 2012 2011 % var 12‐11
Número de  lojas 176           162           8,6%
‐ Franquias 128           115           11,3%
‐ Próprias 48             47             2,1%
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Em 2012, foram inauguradas 23 lojas Artex. É importante notar que a maioria das 
lojas ainda se encontra em fase de maturação operacional. 

É esperada para 2013 a abertura de cerca de 40 lojas MMartan e Artex.  

Custo dos Produtos Vendidos:

O custo dos produtos vendidos aumentou 20,5%, passando de R$1.063,0 milhões 
em 2011 para R$1.280,9 milhões em 2012. Em relação às vendas líquidas, os 
custos dos produtos vendidos aumentaram de 75,5% em 2011 para 76,1% em 
2012.  A tabela abaixo contém, para os períodos indicados, custos de materiais, 
custos de conversão e custos de armazenamento e distribuição, bem como a 
despesa de depreciação dos ativos de produção e distribuição.  

Custo dos produtos vendidos (R$ milhões) 2012 % CPV % RL 2011 % CPV % RL % var 12‐11
Materia is 805,9        62,9% 47,9% 654,5        61,6% 46,5% 23,1%
Custo de  conversão 380,0        29,7% 22,6% 318,7        30,0% 22,6% 19,2%
Custos  de  armazenamento e  dis tribuição 25,3          2,0% 1,5% 17,7          1,7% 1,3% 42,9%
Depreciação 69,7          5,4% 4,1% 72,1          6,7% 5,1%  (3,3%)
Total 1.280,9     100,0% 76,1% 1.063,0     100,0% 75,5% 20,5%

- Materiais: 

Os custos de materiais aumentaram 23,1%, passando de R$654,5 milhões em 
2011 para R$805,9 milhões em 2012. Em relação às vendas líquidas, os custos de 
materiais aumentaram de 46,5% em 2011 para 47,9% em 2012. Esse aumento 
deve-se principalmente aos custos médios da matéria-prima consumida em 2012 
superiores aos de 2011 e à maior participação no faturamento total das vendas 
oriundas das subsidiárias do exterior que, tradicionalmente, apresentam custos de 
materiais superiores aos da operação brasileira. 
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- Custos de Conversão: 

Os custos de conversão aumentaram 19,2%, de R$318,7 milhões em 2011 para 
R$380,0 milhões em 2012. Os custos de conversão percentualmente às vendas 
líquidas em 2011 e 2012 foram de 22,6%.  

- Custos de Armazenamento e Distribuição: 

Os custos de armazenamento e distribuição aumentaram 42,9%, de R$17,7 
milhões em 2011 para R$25,3 milhões em 2012, refletindo o aumento do volume 
de vendas e a desvalorização do Real na tradução dos custos da nossa 
subsidiária americana. Como percentual das vendas líquidas, os custos de 
armazenamento e distribuição foram de 1,3% em 2011 e de 1,5% em 2012. 

- Depreciação: 

As despesas de depreciação dos ativos de produção e distribuição foram R$72,1 
milhões em 2011 e R$69,7 milhões em 2012. 

Lucro Bruto:

O lucro bruto aumentou 16,6%, de R$344,9 milhões em 2011 para R$402,0 
milhões em 2012. Houve um decréscimo de 0,6 pontos percentuais na margem 
bruta, passando de 24,5% em 2011 para 23,9% em 2012. A redução da margem 
bruta reflete o aumento relativo de contribuição das operações no mercado 
externo que apresentam menores taxas de lucratividade. No mercado doméstico, 
destaca-se a melhoria da margem bruta no período, passando de 29,0% em 2011 
para 30,3% em 2012. 
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Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A):

SG&A (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
SG&A Tota l 354,2        282,4        25,4%
Bras i l 293,7        241,5        21,6%
Mercado Externo 60,5          40,9          47,9%
SG&A Bras i l 293,7        241,5        21,6%
Vendas  Indústria 90,9          87,1          4,4%
Vendas  Varejo 127,3        79,9          59,3%
Gerais  e  Adminis trativas 75,5          74,5          1,3%
SG&A Mercado externo 60,5          40,9          47,9%
Vendas 25,2          13,0          93,8%
Gerais  e  Adminis trativas 35,3          27,9          26,5%

- As despesas de vendas no Brasil em 2012, para o segmento indústria, 
aumentaram em 4,4%.  
- O aumento das despesas de vendas do varejo refletem, essencialmente, o 
crescimento do número de lojas próprias. 
- As despesas administrativas de 2012 para o mercado interno incluem as 
despesas necessárias à expansão das atividades de varejo. Na sua totalidade, 
essas despesas aumentaram 1,3% com relação a 2011. 
- O crescimento das despesas de SG&A do mercado externo reflete, 
essencialmente, o impacto da variação cambial sobre as despesas apuradas no 
exterior. 

EBIT: 

A tabela abaixo apresenta a composição dos valores de EBIT para os períodos 
indicados:
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EBITDA:

A tabela abaixo apresenta a composição dos valores de EBITDA para os períodos 
indicados:

O EBITDA ajustado de 2012 foi de R$196,0 milhões, representando um 
crescimento de 39,9% com relação ao ano anterior. A margem de EBITDA 
ajustado de 2012 foi de 11,6%, um aumento de 1,6 ponto percentual com relação 
à margem de 2011. 

EBIT 2012 2011 % var 12‐11
Prejuízo l íquido do exercício  (144,2)  (407,2)  (64,6%)
(+) Imposto de  renda  e  contribuição socia l 2,7            92,4           (97,1%)
(+) Resul tado financeiro 119,8        107,3        11,6%
EBIT  (21,7)  (207,5)  (89,5%)
(+) Prejuízo das  operações  descontinuadas 135,4        269,6         (49,8%)
EBIT ajustado 113,7        62,1          83,1%
   Margem EBIT ajustado % 6,8% 4,4% 2,4 p.p.

EBITDA 2012 2011 % var 12‐11
Prejuízo l íquido do exercício  (144,2)  (407,2)  (64,6%)
(+) Imposto de  renda  e  contribuição socia l 2,7            92,4           (97,1%)
(+) Resul tado financeiro 119,8        107,3        11,6%
(+) Depreciação e  amortização 94,0          100,5         (6,5%)
EBITDA 72,3           (107,0) ‐

(+) Prejuízo das  operações  descontinuadas 135,4        269,6         (49,8%)
(‐) Depreciação e  amortização das  operações  descontinuadas  (11,7)  (22,5)  (48,0%)
EBITDA ajustado 196,0        140,1        39,9%
   Margem EBITDA ajustado % 11,6% 10,0% 1,6 p.p.
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Resultado Financeiro:

O resultado financeiro líquido de 2012 totalizou uma despesa de R$119,8 milhões, 
um aumento de 11,6% comparado com o ano anterior. Os principais fatores que 
contribuíram para essa variação foram: 

Resultado financeiro (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Recei tas  financei ras 17,5          26,7           (34,5%)
Despesas  financei ras  ‐ juros  e  encargos (80,6)         (72,6)         11,0%
Despesas  bancárias , impostos , descontos  e  outros (51,0)         (45,0)         13,3%
Variações  cambia is  l íquidas (5,7)           (16,4)          (65,2%)
Resultado financeiro (119,8)       (107,3)       11,6%

- Receitas Financeiras: 

As receitas financeiras decresceram de R$26,7 milhões em 2011 para R$17,5 
milhões em 2012, devido, principalmente, ao decréscimo nas disponibilidades 
médias aplicadas no mercado financeiro em 2012, quando comparado com o 
exercício de 2011.  

- Despesas Financeiras - Juros e Encargos: 

As despesas financeiras – juros e encargos aumentaram de R$72,6 milhões em 
2011 para R$80,6 milhões em 2012, devido, em parte, à variação monetária que 
atualiza o passivo com concessões governamentais, passando de, 
aproximadamente, zero em 2011 para, aproximadamente, R$5,0 milhões em 
2012.

- Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros: 

As despesas bancárias, impostos, descontos e outros aumentaram de R$45,0 
milhões em 2011 para R$51,0 milhões em 2012. 

- Variações Cambiais Líquidas: 

O saldo das variações cambiais líquidas passou de uma despesa de R$16,4 
milhões em 2011 para uma despesa de R$5,7 milhões em 2012. 

Lucro (Prejuízo) Líquido:

Em 2012, a Companhia apresentou um prejuízo líquido proveniente das 
operações continuadas de R$8,8 milhões, comparado a um prejuízo líquido de 
R$137,5 milhões do ano anterior. Caso a regra CPC 33(R1) já estivesse 
vigorando, o prejuízo líquido em 2012 teria sido de 1,5 milhão.
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Resultado das Operações Descontinuadas:

O resultado proveniente das operações descontinuadas da Companhia foi 
negativo em R$135,4 milhões em 2012, redução à metade em relação ao 
resultado negativo de R$269,6 milhões em 2011. A partir de 2013, as operações 
descontinuadas não mais impactarão os resultados da Companhia. 

Investimentos de Capital:

Em 2012 e 2011, os investimentos de capital foram de R$62,5 milhões e R$112,5 
milhões, respectivamente.  

Investimento (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Indústria 26,4               47,0                (43,8%)
Varejo 36,1               65,5                (44,9%)
Total 62,5               112,5              (44,4%)

Disponibilidade de Caixa e Endividamento: 

Endividamento (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Caixa  e  equiva lentes  de  ca ixa (109,3)            (146,6)             (25,4%)
Dívida  bruta 703,8              857,6               (17,9%)
  ‐ Dívida  bruta  em moeda  naciona l 630,5              633,7               (0,5%)
  ‐ Dívida  bruta  em moeda  estrangei ra 73,3                223,9               (67,3%)
Instrumentos  derivativos ‐                 6,7                  ‐                

Títulos  e  valores  mobi l iários (1,6)                (0,1)                ‐                

Dívida líquida 592,9              717,6               (17,4%)

Capital de Trabalho: 

A Companhia reduziu o capital de trabalho empregado em suas operações em 
R$92,3 milhões em 2012 em relação ao ano anterior. 
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Capital de giro (R$ milhões) 2012 2011 % var 12‐11
Dupl icatas  a  receber 451,7           449,8         0,4%
Estoque 588,5           698,5          (15,7%)
Adiantamento a  fornecedores 57,4             68,1            (15,7%)
Fornecedores (186,5)         (213,0)        (12,4%)
Ciclo de caixa 911,1           1.003,4       (9,2%)

Desenvolvimento Corporativo  

Objetivos Estratégicos 

A Springs Global identificou cinco objetivos estratégicos principais, conforme 
segue:

 Re-focar a atuação da Springs no Mercosul, consolidando sua posição de 
liderança no mercado  de cama, mesa e banho na região e garantindo a 
longevidade rentável do segmento de produtos intermediários. 

 Explorar e valorizar o portfolio de marcas próprias para consolidar sua posição 
de líderança no segmento de cama, mesa e banho e reforçando seu 
compromisso com a satisfação de seus clientes e de suas pessoas. 

 Valorizar e desenvolver seu relacionamento com clientes multimarcas. 
 Expandir a capacidade de distribuição através de canais de varejo 

monomarca, valendo-se, prioritariamente, do modelo de franquias.  
 Integrar operações industriais e de varejo, posicionando-se como referência 

em inovação e excelência de gestão.  

Na implementação destes objetivos estratégicos, diversas medidas foram 
integralmente aplicadas ao longo de 2012, destacando-se: 

 Conclusão, no segundo trimestre de 2012, do aumento do capital da 
Companhia no valor de R$169.043 mil, com a emissão de 56.347.886 novas 
ações.

 Associação estratégica entre sua controlada indireta, Springs Canada Holdings 
LLC, com Tom Kartsotis, Principal da Bedrock Manufacturing, Co. e fundador e 
ex-Presidente da Fossil, Inc. 

 Aquisição da totalidade do capital da Springs e Rossini Participações S.A. 
(“Springs e Rossini”) em junho de 2012, passando a deter 100% do capital 
social da MMartan Têxtil Ltda. 

 Conclusão dos esforços para redução da exposição da Companhia ao 
mercado norte-americano, incluindo a venda da marca Wamsutta. 

 A reestruturação do parque fabril brasileiro e a melhor utilização de alguns 
ativos para projetos imobiliários que demonstraram, após extensos estudos de 
mercado, ser a melhor destinação para esses ativos com a geração de riqueza 
para as comunidades onde se encontram. A Companhia atualmente negocia 
com Real Estate Developers parcerias para o desenvolvimento destes projetos. 
O valor contábil total destes ativos é cerca de R$100,0 milhões. A avaliação 
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feita pela empresa Cushman & Wakefiled, estima em R$230,0 milhões os 
valores de mercado para venda destes mesmos ativos e em R$323,8 milhões 
os valores de reposição. 

Prêmios e Reconhecimentos  

A Companhia recebeu e concorre a diversos prêmios que atestam seu 
compromisso com as melhores práticas em diversas áreas: 

Prêmio ANA 2012: A Companhia foi selecionada pela Agência Nacional de 
Águas como finalista do Prêmio ANA 2012, de desenvolvimento sustentável dos 
recursos hídricos. Seu projeto “Tratamento de Efluentes por Membranas de 
Ultrafiltração” foi escolhido, entre 76 candidatos, como um dos três finalistas na 
Categoria Empresas. 

15º Prêmio Top of Mind da Casa & Mercado: A MMartan e a Artex 
receberam o 15º Prêmio Top of Mind da Casa & Mercado. A MMartan foi a marca 
mais lembrada em quatro categorias: loja de cama, mesa e banho; marca de 
toalha de mesa;  marca de toalha de banho e marca de roupa de cama. A Artex foi 
considerada, pelos profissionais de decoração, como a marca mais lembrada nas 
categorias de toalha de mesa e toalha de banho. 

IEL/CNI – Prêmio Melhor Estágio: A Companhia ganhou o Prêmio Melhor 
Estágio, conferido pelo IEL – Instituto Euvaldo Lodi, às empresas com melhores 
práticas de estágio no país. A Companhia foi a segunda colocada em nível 
nacional, depois da Petrobras. O Prêmio Melhor Estágio visa estimular jovens que 
estão iniciando a carreira e têm no estágio a complementação da sua formação 
profissional. O estagiário distinguido foi Joel Fagundes, da unidade da Coteminas 
de Blumenau (SC). 

Prêmio Socioambiental Chico Mendes: A Companhia recebeu o Prêmio 
Socioambiental Chico Mendes – Edição 2012, conferido pelo Instituto Internacional 
Socioambiental Chico Mendes a pessoas e empresas comprometidas com o meio 
social e ambiental, o desenvolvimento responsável e o bem-estar da humanidade. 
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Springs Global 
Participações S.A.
Demonstrações Financeiras Individuais e 
Consolidadas Referentes ao Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2012 e  
Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras 

BDO RCS Auditores Independentes 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011  

(Em milhares de Reais) 

A  T  I  V  O  S 

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2012 2011 2012 2011 

   
CIRCULANTE:   
 Caixa e equivalentes de caixa  3 1.753  40  109.298  146.616  
 Títulos e valores mobiliários 4 -       -       1.580  88  
 Duplicatas a receber 5 -       -       451.706  448.268  
 Estoques 6 -       -       588.516  698.501  
 Adiantamentos a fornecedores 7 -       -       57.363  67.657  
 Impostos a recuperar 17.d 8.934  9.156  32.210  32.773  
 Instrumentos derivativos 21.d.5.1 -       -       -       11.225  
 Outros créditos a receber  1.007  495  25.070  16.650  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total do ativo circulante  11.694  9.691  1.265.743  1.421.778  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
NÃO CIRCULANTE: 
  Realizável a longo prazo:      
  Duplicatas a receber 5 -       -       -       1.505  
  Adiantamentos a fornecedores 7 -       -       -       408 
  Partes relacionadas 15 56.890  12.899  199  -       
  Impostos a recuperar 17.d -       -       6.344  34.083  
  Imposto de renda e contribuição 
       social diferidos 17.c -       -       56.663  55.534  
  Imobilizado disponível para venda 9.b -       -       40.585  50.427  
  Depósitos judiciais 18 4.226  4.301  15.217  15.683  
  Outros  -       -       16.006  6.146  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  61.116  17.200  135.014  163.786  
      
  Investimentos em controladas 8.a 1.154.452  1.286.051  -       -       
  Outros investimentos  -       -       2.490  -       
  Imobilizado 9.a -       -       950.734  979.996  
  Intangível 10 27.303  27.303  113.993  113.864  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total do ativo não circulante  1.242.871  1.330.554  1.202.231  1.257.646  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total dos ativos  1.254.565  1.340.245  2.467.974  2.679.424  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



612

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011  

(Em milhares de Reais) 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2012 2011 2012 2011 

PASSIVOS      
  CIRCULANTE:      
  Empréstimos e financiamentos 13 -       10.748  375.798  337.708  
 Debêntures subscritas pela controladora 16 -       -       11.892  25.388  
 Fornecedores 12 -       -       186.488  213.034  
 Impostos e taxas  -       -       12.470  14.329  
 Obrigações sociais e trabalhistas  -       -       46.630  49.500  
 Instrumentos derivativos 21.d.4 -       -       -       17.967  
 Partes relacionadas - minoritários 15 -       20.000  -       20.000  
 Concessões governamentais 20 -       -       13.115  4.141  
 Arrendamentos não recuperáveis 11 -       -       13.736  5.252  
 Outras contas a pagar  4  4  67.596  52.270  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total do passivo circulante  4  30.752  727.725  739.589  

 -------------  -------------  -------------  -------------  
  NÃO CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 13 -       -       328.016  519.883  
 Debêntures subscritas pela controladora 16 -       -       -       5.266  
 Arrendamentos não recuperáveis 11 -       -       11.724  8.720  
 Partes relacionadas 15 430  62.649  -       17.650  
 Concessões governamentais 20 -       -       49.859  68.847  
 Planos de aposentadoria e benefícios 19 -       -       86.765  77.507  
 Provisões diversas 18 4.323  4.397  18.859  16.316  
 Obrigações de controladas 8.a 37.101  42.669  -       -       
 Outras obrigações  2.056  2.056  27.493  19.149  

 -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total do passivo não circulante  43.910  111.771  522.716  733.338  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 14     
 Capital realizado  1.860.265  1.691.208  1.860.265  1.691.208  
 Reserva de capital  79.381  79.381  79.381  79.381  
 Ajuste acumulado de conversão  (168.426) (149.166) (168.426) (149.166) 
 Reservas de lucros  25.170  25.170  25.170  25.170  
 Prejuízo acumulado  (585.739) (448.871) (585.739) (448.871) 
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total da participação dos acionistas    
    controladores  1.210.651  1.197.722  1.210.651  1.197.722  
      
PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO- 
   -CONTROLADORES  -       -       6.882  8.775  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total do patrimônio líquido  1.210.651  1.197.722  1.217.533  1.206.497  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
 Total dos passivos e do patrimônio líquido  1.254.565  1.340.245  2.467.974  2.679.424  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES  DO RESULTADO  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011  

(Em milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2012 2011 2012 2011 

      
      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 25 -      -      1.682.909  1.407.841  
      
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 24 -      -      (1.280.923) (1.062.981) 
  -------------  -------------  -------------  -------------  
LUCRO BRUTO  -      -      401.986  344.860  
      
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:      
 De vendas 24 -      -      (243.333) (179.935) 
 Gerais e administrativas 24 (3.041) (2.982) (104.592) (95.531) 
 Honorários da administração 24 -      -      (6.341) (6.923) 
 Equivalência patrimonial 8.a (6.944) (124.288) -       -       
 Outras, líquidas 27 76  -      66.022  (170) 
  -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO OPERACIONAL  (9.909) (127.270) 113.742  62.301  
      
 Despesas financeiras – juros e encargos  (4.212) (3.347) (80.572) (72.599) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros  (1.626) (2.203) (51.033) (45.006) 
 Receitas financeiras  10.128  4.789  17.530  26.694  
 Variações cambiais líquidas  (2.291) (12.245) (5.727) (16.437) 

-------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (7.910) (140.276) (6.060) (45.047) 
      
Provisão para imposto de renda e contribuição social:      
 Corrente 17.b -      -      (3.820) (23.747) 
 Diferido 17.b -      -      1.065  (68.729) 
  ------------  ------------  ------------  ------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
    DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS  (7.910) (140.276) (8.815) (137.523) 
      
Equivalência patrimonial proveniente das operações 
   descontinuadas de controladas 28 (135.350) (269.643) -      -      
Resultado proveniente das operações descontinuadas 
   de controladas 28 -      -      (135.350) (269.643) 
  ------------  ------------  ------------  ------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (143.260) (409.919) (144.165) (407.166) 
  =======  =======  =======  =======  
ATRIBUÍDO A:      
 Participação dos acionistas controladores-      
       Nas operações continuadas    (7.910) (140.276) 
       Nas operações descontinuadas    (135.350) (269.643) 
 Participação dos acionistas não-controladores    (905) 2.753  
    ------------  ------------  
    (144.165) (407.166) 
    =======  =======  
PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO — R$      

    
 Das operações continuadas 26 (0,0460) (0,9765)   
 Das operações descontinuadas 26 (0,7877) (1,8771)   
 Total 26 (0,8337) (2,8536)   

======  ======    

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011  

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
     
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (143.260) (409.919) (144.165) (407.166) 
     
Outros resultados abrangentes:     
 Instrumentos derivativos – NDF -      5.095  -      5.095  
 Variação cambial de investimentos no exterior (19.260) (8.274) (19.252) (8.274) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
 (19.260) (3.179) (19.252) (3.179) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (162.520) (413.098) (163.417) (410.345) 
 =======  =======  =======  =======  
ATRIBUÍDO A:     
 Participação dos acionistas controladores   (162.520) (413.098) 
 Participação dos acionistas não controladores   (897) 2.753  
   ------------  ------------  
   (163.417) (410.345) 
   =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Em milhares de Reais) 

        Total da par- Participação  
    Ajuste Ajustes de Reservas de lucros  ticipação dos dos acionistas Total do 

 Nota Capital Reserva acumulado avaliação  Retenção Prejuízo acionistas não  patrimônio 
explicativa realizado de capital de conversão patrimonial Legal de lucros acumulado controladores controladores líquido

            
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 1.691.208 79.381 (140.892) (5.095) 1.842  23.328  (20.441) 1.629.331  18.295  1.647.626  
         
Resultado abrangente:         
  Prejuízo líquido do exercício -       -       -        -        -        -        (409.919) (409.919) 2.753  (407.166) 
    Variação cambial de investimentos no exterior 2.1 -       -       (9.798) -        -        -        -       (9.798) -        (9.798) 
  Instrumentos derivativos – NDF  -       -       -        5.095  -        -        -       5.095  -        5.095  
  Reflexo de controladas-         
    Variação cambial de investimentos no exterior 2.1 -       -       1.524  -        -        -        -       1.524  -        1.524  
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  -------------  
Total do resultado abrangente  -       -       (8.274) 5.095  -        -        (409.919) (413.098) 2.753  (410.345) 
         
Contribuição dos (distribuição aos) acionistas:         
  Aquisição de participação em controlada  -       -       -        -        -        -        (18.511) (18.511) (11.489) (30.000)
  Dividendo pago em controlada  -       -       -        -        -        -        -       -        (784) (784) 
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  -------------  
Total da distribuição aos acionistas  -       -       -        -        -        -        (18.511) (18.511) (12.273) (30.784) 
         
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  -------------  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 1.691.208 79.381 (149.166) -      1.842  23.328  (448.871) 1.197.722  8.775  1.206.497  
 ======== ====== ========  =======  =======  =======  ======= ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



616

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Em milhares de Reais) 

       Total da par- Participação  
    Ajuste Reservas de lucros  ticipação dos dos acionistas Total do 

 Nota Capital Reserva acumulado  Retenção Prejuízo acionistas não  patrimônio 
explicativa realizado de capital de conversão Legal de lucros acumulado controladores controladores líquido

           
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 1.691.208 79.381 (149.166) 1.842  23.328  (448.871) 1.197.722  8.775  1.206.497  
        
Resultado abrangente:        
  Prejuízo líquido do período -       -       -        -        -        (143.260) (143.260) (905) (144.165) 
    Variação cambial de investimentos no exterior 2.1.b -       -       (18.080) -        -        -       (18.080) 8  (18.072)
  Reflexo de controladas-        
    Variação cambial de investimentos no exterior 2.1.b -       -       (1.180) -        -        -       (1.180) -        (1.180) 
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  ------------- 
Total do resultado abrangente  -       -       (19.260) -        -        (143.260) (162.520) (897) (163.417) 
        
Contribuição dos (distribuição aos) acionistas:        
  Aumento de capital 14 169.057 -       -        -        -        -       169.057  -        169.057  
  Aporte de capital em controlada por minoritário 8.b -       -       -        -        -        12.675 12.675  7.721  20.396  
  Aquisição de participação em controlada 8.a -       -       -        -        -        (6.283) (6.283) (8.717) (15.000) 
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  ------------- 
Total da contribuição dos (distribuição aos) acionistas  169.057 -       -        -        -        6.392 175.449  (996) 174.453
        
  ------------- ---------- --------------  ------------  ------------  ------------ -------------  ------------  ------------- 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 1.860.265 79.381 (168.426) 1.842  23.328  (585.739) 1.210.651  6.882  1.217.533  
 ======== ====== ========  =======  =======  ======= ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
   Prejuízo líquido do exercício (143.260) (409.919) (144.165) (407.166) 
   Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao 
       caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: 

    

      Depreciação e amortização -        -        93.992  100.467  
      Equivalência patrimonial:     
         Operações continuadas 6.944  124.288  -        -        
         Operações descontinuadas 135.350  269.643  -        -        
      Imposto de renda e contribuição social -        -        2.755  92.476  
      Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangíveis -        -        (83.914) (411) 
      Perda (ganho) no valor recuperável do imobilizado -        -        7.578  59.903  
      Variações cambiais -        12.478  21.552  60.605  
      Juros e encargos (5.886) 1.319  53.835  60.014  
      Outras provisões -        -        17.757  4.314  

    
   Variações nas contas de ativos e passivos:     
      Títulos e valores mobiliários -        -        (1.492) (10) 
      Duplicatas a receber -        -        (3.438) 64.536  
      Estoques -        -        109.985  (153.867) 
      Adiantamento a fornecedores -        -        10.294  (3.461) 
      Fornecedores -        -        (26.546) 20.674  
      Outros (20.788) (2.542) (39.165) (26.764) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
    operacionais (27.640) (4.733) 19.028  (128.690) 

    
   Juros pagos sobre empréstimos -        (4.606) (72.259) (36.637) 
   Imposto de renda e contribuição social pagos -        -        (2.955) (24.104) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais após 
   juros e impostos (27.640) (9.339) (56.186) (189.431) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Fluxos de caixa das atividades de investimento     
   Aquisição de participação em controlada (97.000) (52.549) (2.494) (10.239) 
   Aquisição de ativo imobilizado -        -        (60.001) (74.313) 
   No intangível -        -        (2.482) (38.225) 
   Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangíveis -        -        100.363  13.789  
   Recebimento de dividendos 68.367  1.719  -       -       
   Instrumentos derivativos -        (12.675) 14.263  (19.873) 
   Empréstimos entre partes relacionadas (100.324) 70.092  (8.632) 19.239  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de  
   investimento (128.957) 6.587  41.017  (109.622) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 



618

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento     
   Integralização de capital 169.058  -        189.430  -        
   Aquisição de participação de não controladores em 
      controlada -        -        (15.000) -        
   Ingresso de novos empréstimos -        104.053  330.112  856.196  
   Liquidação de empréstimos  (10.748) (102.565) (526.595) (553.238) 
   Pagamento de dividendos -        -        -        (427) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 158.310  1.488  (22.053) 302.531  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de  
   caixa de controladas no exterior -        -        (96) 1.864  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa 1.713  (1.264) (37.318) 5.342  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa e equivalentes de caixa:     
   No início do exercício 40  1.304  146.616  141.274  
   No fim do exercício 1.753  40  109.298  146.616  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa 1.713  (1.264) (37.318) 5.342  
 =======  =======  =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

    
RECEITAS     
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços -      -      2.210.613  2.040.308  
 Provisão para perdas com créditos de clientes -      -      5.353  (418) 
 Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangíveis -      -      83.914  411  

----------- ----------- -----------  ----------- 
-      -      2.299.880  2.040.301  

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     
 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos -      -      (1.157.448) (1.151.765) 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (2.876) (3.074) (399.596) (326.773) 
 Ganho (perda) no valor recuperável do imobilizado -      -      (7.578) (59.903) 

-----------  -----------  -----------  -----------  
(2.876) (3.074) (1.564.622) (1.538.441) 

 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO BRUTO (2.876) (3.074) 735.258  501.860  

    
RETENÇÕES     
 Depreciação  -      -      (93.992) (100.467) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA (2.876) (3.074) 641.266  401.393  

    
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA     
 Equivalência patrimonial (142.294) (393.931) -      -      
 Receitas financeiras 10.128  4.789  17.530  26.694  
 Variação cambial ativa 14  -      12.073  15.413  
 Royalties -      -      12.055  10.381  
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 (132.152) (389.142) 41.658  52.488  

-----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (135.028) (392.216) 682.924  453.881  
 ======  ======  ======  ======  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
 Remuneração do trabalho -      -      365.834  363.891  
 Impostos, taxas e contribuições 1.715  2.111  222.099  287.067  
 Remuneração de capitais de terceiros 6.517  15.592  239.156  210.089  
 Remuneração de capitais próprios (143.260) (409.919) (144.165) (407.166) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO (135.028) (392.216) 682.924  453.881  
 ======  ======  ======  ======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), que é domiciliada em Montes Claros - MG, 
foi constituída em 24 de novembro de 2005 e, em 24 de janeiro de 2006, recebeu, como 
contribuição de capital, 100% das ações da Coteminas S.A. (“CSA”) e da Springs Global US, 
Inc. (“SGUS”), empresas privadas sediadas no Brasil e nos EUA, respectivamente, e que 
tinham como acionistas a Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“CTNM”) e ex-
acionistas da Springs Industries, Inc. (“SI”), respectivamente. Em 30 de abril de 2009, a 
Companhia adquiriu participação na empresa Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”), 
controladora da MMartan Têxtil Ltda (“MMartan”).  

A partir de 27 de julho de 2007, as ações da Companhia passaram a ser negociadas no 
segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros sob o código de negociação “SGPS3”. 

A Companhia controla a Coteminas S.A. e a Springs Global US, Inc., companhias que 
concentram suas atividades industriais na área de artigos de cama e banho, anteriormente 
desenvolvidas pela CTNM e pela SI. Essa associação criou um complexo operacional de 
produtos têxteis de cama e banho, com unidades de produção no Brasil, na Argentina, nos 
Estados Unidos e no México.

A Companhia também conta com fortes marcas, tais como MMartan, Casas Moyses, Artex, 
Santista, Paládio, Calfat, Garcia, Arco Íris, Magicolor, entre outras. A Companhia ocupa posição 
privilegiada, através de suas marcas e seus produtos, nas prateleiras dos mais exigentes e 
maiores varejistas do mundo. 

Os produtos são comercializados nos Estados Unidos e Canadá pela Springs Global US, Inc. 
através de sua extensa rede de distribuição e proximidade comercial com os maiores varejistas 
daqueles mercados. No Brasil e na Argentina, os produtos são comercializados pela Coteminas 
S.A. e sua controlada Coteminas Argentina S.A. 

A partir de 30 de abril de 2009, a Companhia passou a controlar a SRPSA com 64,7% de seu 
capital. A SRPSA é uma empresa holding que possui 100% das cotas do capital social da 
MMartan, empresa voltada para o varejo de cama, mesa e banho, cujos produtos possuem alto 
valor agregado. Em 13 de dezembro de 2011 a Companhia adquiriu mais 18.440 ações da 
SRPSA, passando a deter 84,7% de seu capital social. Em 29 de junho de 2012 a Companhia 
adquiriu as restantes 14.133 ações, passando a deter 100% de seu capital social. 

A partir de agosto de 2011, a Companhia iniciou as atividades varejo de cama, mesa e banho, 
operando sob a marca Artex através da controlada American Sportswear Ltda. (“ASW”) 
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 13 de março de 2013. 

Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação societária, a 
Companhia apresenta suas demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas, 
simultaneamente, de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) 
emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (“IASB”), bem como as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e estão identificadas como “Consolidado”.  

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela CVM e estão 
identificadas como “Controladora”. Essas práticas diferem das IFRS, aplicável às 
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos 
em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins das IFRS os 
investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo. 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 
IASB e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2012. 

2.1 – Conversão de saldos em moeda estrangeira  

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações contábeis de cada controlada incluída na consolidação da Companhia e 
aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial são preparadas usando-se a moeda funcional de cada entidade. A moeda funcional 
de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a 
moeda funcional de cada uma de suas controladas a Administração considerou qual a moeda 
que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na 
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.  

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia.  

b) Conversão dos saldos  

Os resultados e a posição financeira de todas as controladas incluídas no consolidado que têm 
a moeda funcional diferente da moeda de apresentação são convertidos pela moeda de 
apresentação, conforme abaixo: 

i)  os saldos ativos e passivos são convertidos à taxa de câmbio vigente na data de 
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas;  

ii)  as contas de resultado são convertidas pela taxa mensal do câmbio; e  

iii)  todas as diferenças resultantes de conversão de taxas de câmbio são reconhecidas no 
patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste acumulado de conversão” e são apresentadas como 
outros resultados abrangentes na demonstração do resultado abrangente. 

2.2 – Práticas contábeis 
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Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como 
segue: 

(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são 
reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras 
no resultado. Os ganhos e perdas extraordinários e as transações e provisões que 
envolvem ativos permanentes são registradas em lucros e perdas como “Outras, 
líquidas”. 

(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não derivativos 
incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis de curto e 
longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores, outras contas a pagar além de 
outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os instrumentos financeiros não derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os 
instrumentos financeiros não derivativos são mensurados a cada data de balanço, de 
acordo com a sua classificação, que é definida no reconhecimento inicial com base nos 
propósitos para os quais foram adquiridos ou emitidos.  

Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria de 
“Empréstimos e recebíveis” e juntamente com os passivos financeiros, após seu 
reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no custo 
amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização 
monetária, variação cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos. 

A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas seguintes 
categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o vencimento; e (iii) 
disponíveis para venda. Também não possui passivos financeiros não derivativos 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 

(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, a variação de seu valor 
justo é registrada no resultado, exceto quando há designação do derivativo para hedge 
de fluxo de caixa, que deverá seguir o método de contabilização descrita para hedge de 
fluxo de caixa. 

O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa quando 
objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que sejam atribuíveis 
tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido quanto a uma 
operação altamente provável de se realizar ou ao risco de taxa de câmbio de um 
compromisso firme não reconhecido.  

No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia designa e 
documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o objetivo da política de 
risco e a estratégia da transação de hedge. A documentação inclui a identificação do 
instrumento de cobertura, o item ou transação a ser protegida, a natureza do risco a ser 
protegido e como a entidade vai avaliar a efetividade do instrumento de hedge na 
compensação da exposição a variações no valor justo do item coberto ou dos fluxos de 
caixa atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais instrumentos de hedge sejam 
efetivos para compensar as alterações no valor justo ou fluxos de caixa e são avaliados 
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em uma base contínua para determinar se eles realmente têm sido efetivos durante todo 
o período para os quais foram designados. 

A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento de hedge 
é reconhecida diretamente no patrimônio líquido na rubrica “Ajuste de avaliação 
patrimonial”, enquanto qualquer parcela inefetiva é imediatamente reconhecida como 
receita ou despesa financeira no resultado do período.  

Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial 
são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do hedge afetar o 
resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge.   

Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes 
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o resultado. Se o 
instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido, finalizado ou exercido sem 
substituição ou rolagem, ou se a sua designação como um hedge é revogado, os 
montantes anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados ao resultado.  

(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista, 
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 
dias (ou sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitas a um 
risco insignificante de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados 
como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado e seus 
rendimentos são registrados no resultado do exercício. 

(e) Títulos e valores mobiliários--Representados por aplicações financeiras de liquidez 
imediata e com vencimento superior a 90 dias e estão sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são classificados como ativos 
financeiros não derivativos, mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são 
registrados no resultado do exercício. 

(f) Duplicatas a receber de clientes e provisão para devedores duvidosos--As 
contas a receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, a qual é constituída com base em análise dos riscos de 
realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As contas a receber de 
longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas taxas de juros de 
mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto prazo quando os efeitos 
são relevantes. As contas a receber de clientes são classificadas como ativos 
financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado. 

(g) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são 
inferiores aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da 
provisão para perdas com itens descontinuados e/ou obsoletos. Os valores de 
realização líquida são os preços estimados de venda no curso normal dos 
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão de fabricação e despesas 
de vendas diretamente relacionadas.  

(h) Imobilizado disponível para venda--Referem-se substancialmente a máquinas e 
equipamentos fora de uso. São mensurados pelo seu valor justo menos despesas 
de vendas, quando este for menor do que os valores residuais contábeis. 

(i) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pelas 
respectivas investidas na mesma data-base da controladora. O valor do patrimônio 
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líquido de controladas sediadas no exterior é convertido para Reais com base na 
taxa corrente de sua moeda funcional e a variação cambial apurada é registrada na 
conta de “Ajuste acumulado de conversão” no patrimônio líquido e também 
apresentado como resultado abrangente. 

(j) Combinação de negócios--O custo da entidade adquirida é alocado aos ativos 
adquiridos e passivos assumidos, baseado nos seus valores justos estimados na 
data de aquisição. Qualquer diferença, entre o custo da entidade adquirida e o valor 
justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, é registrada como ágio. 

(k) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos como 
despesas quando incorridos. 

(l) Arrendamento mercantil--Os arrendamentos operacionais são reconhecidos 
como despesa linearmente durante o prazo do contrato, exceto quando outra base 
sistemática é mais representativa do padrão de tempo no qual os benefícios 
econômicos do ativo arrendado são consumidos. Os aluguéis contingentes, tanto 
para os arrendamentos financeiros como para os operacionais, são reconhecidos 
no resultado quando incorridos. A controlada SGUS constitui provisão para custos 
de arrendamento não recuperáveis, que consiste na estimativa do valor presente 
das obrigações futuras de arrendamento mercantil (cujos contratos continuaram 
vigentes após o fechamento de unidades arrendadas), líquido dos 
subarrendamentos já contratados e de uma receita estimada de subarrendamento 
das demais unidades fechadas que ainda não foram subarrendadas. 

(m) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As 
depreciações são computadas pelo método linear com base nas taxas que levam 
em consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que 
aumentam o valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados ao 
seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para resultado 
quando incorridos. 

A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue: 

Vida útil 

Edifícios 40 anos 
Instalações 15 anos 
Equipamentos 15 anos 
UHE Porto Estrela 35 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Veículos 5 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da 
Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

(n) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas, fundos de comércio e ágios 
decorrentes da aquisição de empresas. Os ativos intangíveis com vida útil 
determinada são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. 
Os ativos intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu 
valor recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação. 

(o) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os 
intangíveis e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente ou sempre 



625

6

que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja recuperável. 
Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será reconhecida 
ao resultado do exercício. 

(p) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% 
sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do 
imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado líquido das 
antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para as controladas sediadas no 
exterior, a alíquota de imposto varia de 35% a 38%, de acordo com a legislação 
vigente em cada país. 

(q) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças 
temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as 
regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. 
Somente é reconhecido um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos 
quando há expectativa de lucro tributável futuro.  

(r) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela 
Administração para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões 
estão apresentados no ativo não circulante. 

(s) Planos de aposentadoria complementar--Os custos associados aos planos são 
reconhecidos pelo regime de competência com base em cálculos atuariais. Os ganhos e 
perdas atuariais são reconhecidos no resultado quando incorridos. 

(t) Remuneração por ações--Os instrumentos cuja liquidação é efetuada através de ações 
de emissão da Companhia são mensurados ao valor justo das opções na data da outorga 
e a despesa é reconhecida linearmente ao longo do período pelo qual os benefícios 
foram adquiridos (“vesting period”). 

(u) Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação--O lucro (prejuízo) básico por ação é 
calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da 
Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro diluído 
por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações em 
circulação para presumir a conversão de ações potenciais a serem emitidas. A 
Companhia não apurou potencial de emissão de novas ações e, portanto, de diluição do 
lucro por ação. 

(v) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações 
monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de 
acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices 
contratualmente estipulados. Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias 
são reconhecidos no resultado do período, exceto pelos ganhos e perdas cambiais sobre 
os investimentos em subsidiária no exterior, os quais são reconhecidos no patrimônio 
líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. 

(w) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita de vendas de produtos é reconhecida quando todas as seguintes 
condições forem satisfeitas: (i) a Companhia transferiu ao comprador os riscos e 
benefícios significativos relacionados à propriedade dos produtos; (ii) a Companhia não 
mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau 
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normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais produtos; (iii) o 
valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; (iv) é provável que os benefícios 
econômicos associados à transação fluam para a Companhia; e (v) os custos incorridos 
ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com 
confiabilidade.  

(x) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)--Essa demonstração tem por finalidade 
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado 
período. É apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária 
brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como informação 
suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma demonstração 
prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. A DVA foi preparada com base 
em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das 
demonstrações financeiras. 

(y) Acionista controlador e não controlador--Nas demonstrações financeiras, “acionista 
controlador” representa todos os acionistas da Companhia e “não-controlador” representa 
a participação dos acionistas minoritários das controladas da Companhia. 

2.3 – Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para 
contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a 
Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das 
demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, 
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras 
incluem, portanto, estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil do ativo 
imobilizado, estimativa do valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões necessárias 
para passivos tributários, cíveis e trabalhistas, determinações de provisões para imposto de 
renda, determinação do valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) e outras 
similares, estimativas referentes a seleção da taxa de juros, retorno esperado dos ativos e 
escolha da tabela de mortalidade e expectativa de aumento dos salários aplicados aos cálculos 
atuariais. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem 
divergir das estimativas. 

2.4 – Critérios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da 
controladora e de suas controladas CSA, ASW e SGUS, das quais possui 100% do capital 
social, e da SRPSA, da qual possuía 84,7% do capital social até 29 de junho de 2012 e 100% 
a partir daquela data. 

A controlada CSA, controladora da Coteminas Argentina S.A. com 100% de seu capital social, 
foi incluída no processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já 
consolidadas. 

A controlada SGUS, controladora de: (i) Warbird Corporation (Delaware, EUA); (ii) Springs 
Home Textiles Reynosa, S.A. de C.V. (México); (iii) Casa Springs S.A. de C.V. (México); (iv) 
Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA); (v) Springmaid International, Inc. (Índia); (vi) 
Springs International Services Inc. (Carolina do Sul, EUA); (vii) Sabre US, Inc. (Delaware, 
EUA), todas com 100% de participação, (viii) Espacio LLC (Delaware, EUA) com 75%, e (ix) 
Springs Canada Holdings, LLC (Delaware, EUA), (x) Springs Canada, Inc. (Ontário, Canadá) 
(xi) Springs Brands, LLC (Delaware, EUA), (xii) Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman), 
(xiii) Springs Shanghai Trading Co., Ltd. (China) todas com participação de 87,5%, foi incluída 
no processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já consolidadas. 
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A controlada SRPSA, controladora da MMartan, com 100% de seu capital social, foi incluída no 
processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já consolidadas. 

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde à soma dos 
saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas respectivas naturezas, 
complementado com a eliminação dos investimentos nas empresas controladas, dos lucros ou 
prejuízos não realizados e dos saldos das contas entre as empresas incluídas na consolidação.  

O efeito da variação cambial sobre os investimentos no exterior está destacado na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de 
conversão”. As práticas contábeis das controladas sediadas no exterior foram ajustadas para 
as mesmas práticas contábeis da controladora. Foi destacada, do patrimônio líquido e do 
resultado, a participação dos acionistas não-controladores. 

As demonstrações financeiras das empresas controladas sediadas no exterior foram 
convertidas para Reais, com base na taxa corrente do Dólar vigente em 31 de dezembro de 
2012 e de 2011, para as contas do balanço patrimonial e pela taxa média mensal para as 
contas de resultado conforme segue: 

2012 2011 Variação 
Taxa fechamento:    
31 de dezembro 2,0435  1,8758 8,94% 
    
Taxa média:    
31 de dezembro (12 meses) 1,9588  1,6709 17,23% 

2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).  

As interpretações e alterações das normas existentes a seguir foram editadas e estavam em 
vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. Entretanto, não tiveram impactos relevantes sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia: 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor

Alterações à norma IFRS 7 - 
Divulgações - transferências 
de ativos financeiros 

As alterações aumentam as exigências de 
divulgação de transações que envolvam a 
transferência de ativos financeiros para 
tornar mais transparentes as exposições 
aos riscos na transferência dos ativos 
financeiros. 

Aplicável a exercícios com início em ou 
após 1º de julho de 2011. 

Alterações à norma IAS 12 - 
Impostos diferidos - 
recuperação dos ativos 
subjacentes quando os ativos 
são mensurados pelo modelo 
de valor justo da norma IAS 
40 

De acordo com as modificações, espera-se 
que as propriedades para investimento 
mensuradas com base no modelo de valor 
justo de acordo com a IAS 40 - Propriedade 
para Investimento (equivalente ao CPC 28) 
sejam recuperadas por meio da venda para 
fins de mensuração dos impostos diferidos, 
a menos que a premissa seja refutável. 

Aplicável a exercícios com início em ou 
após 1º de janeiro de 2012. 

Alguns novos pronunciamentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados 
e/ou revisados e têm a sua adoção opcional em 2012 ou obrigatória para os períodos iniciados 
após 1º de janeiro de 2013. Todavia, não houve adoção antecipada dessas normas e 
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alterações de normas por parte da Companhia. Considerando as atuais operações da 
Companhia e de sua controlada, a Administração não espera que essas novas normas, 
interpretações e alterações tenham um efeito relevante sobre as demonstrações financeiras a 
partir de sua adoção, exceto pelos novos requerimentos descritos no CPC 33(R1) – Benefícios 
aos empregados, detalhado na nota explicativa número 29 às demonstrações financeiras.  

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor

IFRS 9 (conforme alterada em 2010) – 
Instrumentos Financeiros(*) 

Emitida em novembro de 2009 e 
alterada em outubro de 2010, 
introduz novas exigências para a 
classificação, mensuração e baixa de 
ativos e passivos financeiros. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2015. 

Data Efetiva Mandatória e Divulgações 
de Transição – IFRS 9 e IFRS 7(*) 

Altera a data de aplicação da IFRS 9 
para exercícios com início em ou 
após 1º de janeiro de 2015 e altera 
os requerimentos de transição da 
IAS39 para a IFRS9. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2015 
(IFRS9) e requerimentos de 
transição para adoção antecipada 
da IFRS9. 

IAS 28 (Revisada 2011) e CPC 18(R2) - 
Investimentos em Coligadas e Entidades 
Controladas em Conjunto 

Revisão da IAS 28 para incluir as 
alterações introduzidas pelas IFRSs 
10, 11 e 12. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IAS 27 (Revisada 2011) e CPC 35(R2) - 
Demonstrações Financeiras Separadas 

Requerimentos da IAS 27 
relacionados às demonstrações 
contábeis consolidadas são 
substituídos pela IFRS 10. 
Requerimentos para demonstrações 
contábeis separadas são mantidos. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IFRS 10 e CPC 36(R3) - Demonstrações 
Financeiras Consolidadas 

Substituiu a IAS 27 em relação aos 
requerimentos aplicáveis às 
demonstrações contábeis 
consolidadas e a SIC 12. A IFRS 10 
determinou um único modelo de 
consolidação com base em controle, 
independentemente da natureza do 
investimento. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IFRS 11 e CPC 19(R2) – Negócios em 
Conjunto 

Eliminou o modelo de consolidação 
proporcional para as entidades com 
controle compartilhado, mantendo 
apenas o modelo pelo método da 
equivalência patrimonial. Eliminou 
também o conceito de “ativos com 
controle compartilhado”, mantendo 
apenas “operações com controle 
compartilhado” e “entidades com 
controle compartilhado”. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IFRS 12 e CPC 45 - Divulgações de 
Participações em Outras Entidades 

Expande os requerimentos de 
divulgação de investimentos nas 
entidades que a Sociedade possui 
influência significativa. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 
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Norma Principais exigências Data de entrada em vigor

IFRS 13 e CPC 46 - Mensuração do 
Valor Justo 

Substitui e consolida todas as 
orientações e requerimentos 
relacionados à mensuração ao valor 
justo contidos nos demais 
pronunciamentos das IFRSs em um 
único pronunciamento. A IFRS 13 
define valor justo e orienta como 
determinar o valor justo e os 
requerimentos de divulgação 
relacionados à mensuração do valor 
justo. Entretanto, ela não introduz 
nenhum novo requerimento nem 
alteração com relação aos itens que 
devem ser mensurados ao valor 
justo, os quais permanecem nos 
pronunciamentos originais. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

IAS 19 (Revisada 2011) e CPC 33 (R1) - 
Benefícios aos Empregados (vide nota 
explicativa n° 29 às demonstrações 
financeiras) 

Eliminação do enfoque do corredor 
(“corridor approach”), sendo os 
ganhos ou as perdas atuariais 
reconhecidos como outros resultados 
abrangentes para os planos de 
pensão e o resultado para os demais 
benefícios de longo prazo, quando 
incorridos, entre outras alterações. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de janeiro de 2013. 

Alterações à IAS 1 - Apresentação dos 
Outros Resultados Abrangentes 

Introduz o requerimento de que os 
itens registrados em outros 
resultados abrangentes sejam 
segregados e totalizados entre itens 
que são e os que não são 
posteriormente reclassificados para 
lucros e perdas. 

Aplicável a exercícios com início 
em ou após 1º de julho de 2012. 

Alterações à IFRS 7 – Divulgações – 
Compensação de Ativos e Passivos 
Financeiros 

Introduz requerimentos de divulgação 
de informações sobre todos os 
instrumentos financeiros que são 
compensados conforme permitidos 
pelo IAS 32. 

Aplicável a exercícios e períodos 
com início em ou após 1º de 
janeiro de 2013. 

Alterações à IAS 32 – Compensação de 
Ativos e Passivos Financeiros 

Fornece esclarecimentos sobre a 
aplicação das regras para 
compensação de ativos e passivos 
financeiros. 

Aplicável a exercícios e períodos 
com início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. Aplicação deve 
ser retroativa. 

(*) O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações correspondentes 
às IFRS novas e revisadas e às IFRICs. Em decorrência do compromisso do CPC e da CVM 
de manter atualizado o conjunto de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo 
IASB, é esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e 
aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória. 
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3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011

     
CDB pós fixado 1.525 -    35.535  51.385 
Operações compromissadas -    -    12.211  36.196 
Cambiais no exterior (US$) -    -    2.666  12.494 
Depósitos no exterior -    -    47.760  32.829 
Depósitos em contas correntes 228  40  11.126  13.712 
   -----------    ----------   ------------    ------------ 
 1.753  40  109.298  146.616 
 ======  ====== =======  ======= 

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Consolidado 
2012 2011

   
Depósito restrito (*) 1.580 88  

------------  ------------  
 1.580 88  
 ======  ======  

(*)  Em 31 de dezembro de 2012 a controlada SGUS possuía depósitos restritos em instituições 
financeiras no valor total US$773 mil (US$47 mil em 2011) na condição de “Compensating 
balance arrangement”. 

5. DUPLICATAS A RECEBER 

Consolidado 
2012 2011

   
Clientes no mercado interno  366.327  344.235  
Clientes no mercado externo 92.841  94.827  
Operadoras de cartão de crédito 9.742  34.957  
Partes relacionadas – mercado interno 8.820  1.366  
Partes relacionadas – mercado externo 540  4.747  
 -----------  -----------  
 478.270  480.132  
Provisão para devedores duvidosos (26.564) (30.359) 
 -----------  -----------  
 451.706  449.773  
      Circulante (451.706) (448.268) 
 ----------- -----------
      Não circulante -       1.505  
 ======  ======  

As vendas a prazo realizadas pelas lojas MMartan e Artex são efetuadas diretamente ao 
consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por meio de instrumentos de crédito cedidos 
pelas administradoras de cartões de crédito. Sobre esses valores são efetuados ajustes a valor 
presente considerando as taxas de juros de mercado, uma vez que os preços à vista não 
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diferem dos preços parcelados. Em 31 de dezembro de 2012, os valores a receber parcelados 
sob essa modalidade de venda eram de R$11.048 (R$36.019 em 2011), com um prazo médio 
de 90 dias, totalizando um ajuste no valor de R$1.306 (R$1.062 em 2011) utilizando-se 100% 
do CDI como taxa de juros. 

Foi efetuado ajuste a valor presente, no valor de R$30 (R$489 em 31 de dezembro de 2011), 
para as contas a receber decorrentes de acordo de parcelamento de duplicatas vencidas. O 
ajuste a valor presente equivale aos juros embutidos nas parcelas acordadas com o cliente, 
mantendo-se os valores originais das duplicatas. 

As contas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio 
de recebimento é de aproximadamente 84 dias (99 dias em 31 de dezembro de 2011). Os 
valores vencidos não são significativos e o saldo da provisão para devedores duvidosos é 
considerado pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com esses títulos. 

A Administração da Companhia considera que o risco relativo às contas a receber de clientes é 
minimizado pelo fato de a composição da carteira de clientes da companhia ser diluída. A 
Companhia possui mais de 10.000 clientes ativos em 2012 e apenas um cliente representa 
mais de 10% da receita de vendas.  

A composição das duplicatas a receber consolidada por idade de vencimento é como segue: 

2012 2011

A vencer 359.465  374.638  
Vencidas até 30 dias 43.347  28.562  
Vencidas de 31 a 60 dias 8.878  7.129  
Vencidas de 61 a 90 dias 6.122  9.979  
Vencidas de 91 a 180 dias 4.539  12.554  
Vencidas de 181 a 360 dias 4.418  8.126  
Vencidas acima de 360 dias 51.501  39.144  

-------------  -------------  
478.270  480.132  

=======  =======  

A movimentação da provisão para devedores duvidosos consolidada é como segue: 

2012 2011

Saldo no início do exercício (30.359) (28.750) 
   Adições (2.032) (626) 
   Baixas 7.385  726  
   Variação cambial (1.558) (1.709) 

-------------  -------------  
Saldo no final do exercício (26.564) (30.359) 

=======  =======  
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6. ESTOQUES

Consolidado 
2012 2011

   
Matéria-prima e secundários 131.583  186.668  
Produtos em elaboração 137.428  213.229  
Produtos acabados 274.803  245.485  
Peças de reposição 44.702  53.119  
 ------------  ------------  
 588.516  698.501  
 =======  =======  

Os estoques estão demonstrados líquidos dos saldos das provisões para perdas que, na 
avaliação da Administração, são consideradas suficientes para cobrir perdas na realização com 
estoques descontinuados e ou obsoletos.  

A movimentação da provisão é como segue: 

2011 Adições Baixas
Variação 
cambial 2012 

      
Matéria-prima e secundários (28.396) (870) 27.232  (93) (2.127) 
Produtos em elaboração (3.317) -      1.256  (293) (2.354) 
Produtos acabados (28.614) -      20.935  (1.671) (9.350) 
Peças de reposição (1.474) (3.028) -     -     (4.502) 

-------------  ----------  -------------  -------------  -------------  
 (61.801) (3.898) 49.423  (2.057) (18.333) 
 =======  =====  ======  ======  ======  

7. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 

Consolidado 
2012 2011 

   
Fornecedores de matéria-prima 56.955  62.783  
Fornecedores de energia elétrica 408  5.282  

------------  ------------  
57.363  68.065  

 Total no ativo circulante (57.363) (67.657) 
------------  ------------  

 Total no ativo não circulante -       408  
=======  ======  

A controlada CSA possui contrato de compra de energia elétrica com a CESP – Companhia 
Energética de São Paulo, firmado em 26 de agosto de 2004 para fornecimento de energia até 
dezembro de 2012. Em 10 de janeiro de 2005, foi efetuado adiantamento de R$58.314.  

Mensalmente a CESP efetua os faturamentos pelo valor vigente, a controlada CSA amortiza o 
adiantamento pelo custo histórico e o valor excedente é contabilizado como redução de custo.  

Em 31 de dezembro de 2012, o saldo apresentado no ativo circulante é de R$408 (R$4.874 no 
ativo circulante e R$408 no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2011). 
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8. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

a) Investimentos diretos: 

 Patrimônio 
Partici- 
pação 

Resultado do 
exercício Total do investimento 

Resultado de equivalência 
patrimonial (Controladora) 

Controladas líquido - % 2012 2012 2011 2012 2011 
        
Operações continuadas:      

SGUS (1) (37.101) 100 94.668  -        -        94.668  (70.626) 
CSA 1.042.651  100 (46.347) 1.042.651  1.210.198  (46.347) (40.107) 
SRPSA (2) (3) 56.974  100 (837) 56.974  48.539  (780) 5.227  
ASW (3) 54.827  100 (54.485) 54.827  27.314  (54.485) (18.782) 
    -------------  -------------  -------------  ------------  
    1.154.452  1.286.051  (6.944) (124.288) 
    ========  ========  ========  =======  
Operações descontinuadas (4):

SGUS  100 (83.698)   (83.698) (157.800) 
CSA  100 (51.652)   (51.652) (111.843) 
      -------------  ------------  
      (135.350) (269.643) 
      ========  =======  

(1) O patrimônio líquido da controlada SGUS em 31 de dezembro de 2012, apresentava saldo 
de R$37.101 devedor (R$42.669 em 31 de dezembro de 2011) e está apresentado como 
“Obrigações de controladas” no passivo não circulante. 

(2) A Companhia possuía 64,7% do capital social da controlada SRPSA. Em 13 de dezembro 
de 2011 a Companhia adquiriu mais 18.440 ações da SRPSA, passando a deter 84,7% de seu 
capital social. Em 29 de junho de 2012 a Companhia adquiriu as restantes 14.133 ações, 
passando a deter 100% de seu capital social. 

(3) Em 1º de janeiro de 2013, como forma de consolidação das operações de varejo da 
Companhia, a Controlada ASW incorporou a controlada SRPSA e a controlada indireta 
MMartan, e alterou sua razão social para AMMO Varejo Ltda. Não haverá nenhum impacto nas 
demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que as operações de varejo já são 
reportadas de forma consolidada.  

(4) Vide nota explicativa n° 28 às demonstrações financeiras. 
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 b) Investimentos indiretos: 

Subsidiárias da SGUS 

 Patrimônio Participa- Total do investimento 
Resultado de equi- 
valência patrimonial 

Líquido ção-% 2012 2011 2012 2011 
       
Warbird Corporation (Delaware, EUA)    87.980  100,0 87.980  117.071  (2.723) (122) 
Springs Home Textiles Reynosa, S.A. de C.V. 
   (México) (1) 7.077  100,0 7.077  5.832  537  345  
Casa Springs S.A. de C.V. (México) (1) 6.514  100,0 6.514  5.995  (27) (174) 
Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA) 57.707  100,0 57.707  61.421  (7.073) (1.878) 
Springmaid International, Inc. (Índia) 3.293  100,0 3.293  3.016  (94) (22) 
Springs International Services Inc.  
   (Carolina do Sul, EUA) (527) 100,0 (527) (543) 84  (46) 
Sabre US, Inc. (Delaware, EUA) 61.876  100,0 61.876  52.240  4.110  4.224  
Espacio  LLC (Delaware, EUA) 365  75,0 274  2.346  (2.665) (3.203) 
Springs Canada Holdings, LLC (Delaware, EUA) 20.435  87,5 17.881  - - - 
Springs Canada, Inc. (Ontário, Canadá) (2)  38.772  87,5 33.925  31.062  15.155  7.033  
Springs Brands, LLC (Delaware, EUA) (2) (6.772) 87,5 (5.926) - (8.433) - 
Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman) (2)  2.299  87,5 2.012  3.957  - (8) 
Springs Shanghai Trading Co., Ltd. (China) (3)  773  87,5 677  (2.422) (1.110) (28) 

(1) Companhias subsidiárias integrais de Warbird Corporation (Delaware, EUA). 
(2) Companhias subsidiárias integrais de Springs Canada Holdings, LLC (Delaware, EUA) a partir de 4 de agosto de 2012. 
(3) Companhia subsidiária integral de Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman). 

Em 4 de agosto de 2012, a subsidiária SGUS e a Bedrock Holdings LP formaram a Springs 
Canada Holdings, LLC (“SCH”). A SGUS possui 87,5% do capital social da SCH e a Bedrock 
Holdings possui 12,5%. A parceria foi formada para atuar no mercado Canadense e em 
operações selecionadas da SGUS, as quais foram contribuídas através da criação da Springs 
Brands, LLC, subsidiária integral da SCH. 

A Bedrock Holdings contribuiu US$10 milhões e a Springs Global contribuiu ativos tangíveis e 
intangíveis, líquidos, no valor contábil de US$20,2 milhões, representados: (i) por ações da 
Springs Canada, Inc. e da Springs Cayman Holding Ltd. (controladora da Springs Shanghai 
Trading Co., Ltd.), (ii) pela marca Springmaid, (iii) pelo direito de comercializar certas marcas 
licenciadas e (iv) pelos ativos e passivos operacionais relacionados, incluindo o capital de 
trabalho. 

Antes da formação da SCH, os investimentos na Springs Canada, Inc. e na Springs Cayman 
Holding Ltd. pertenciam a Warbird Corporation, subsidiária integral da SGUS. 

Subsidiária da CSA  

 Patrimônio Participação Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % 2012 2011 2012 2011 

       
Coteminas Argentina S.A. 23.263  100 23.263  33.617  (9.174) 307  
   ======  ======  ======  ======  

Subsidiária da SRPSA 

 Patrimônio Participação Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % 2012 2011 2012 2011 

       
MMartan Têxtil Ltda. 57.165 100 57.165  57.966  (801)  8.074  
   ======  ======  ======  ======  
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9. IMOBILIZADO E DISPONÍVEL PARA VENDA 

a. Imobilizado 

Taxa (*)  
%

Consolidado
2012 2011 

Custo
Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias 2,8 60.450  (10.631) 49.819  39.390  
Edifícios 2,3 430.884  (151.974) 278.910  297.325  
Instalações 5,7 231.912  (122.370) 109.542  110.957  
Equipamentos 6,2 1.104.026  (719.139) 384.887  419.320  
UHE - Porto Estrela (**) 2,2 37.506  (9.420) 28.086  29.137  
Móveis e utensílios 9,9 44.910  (27.901) 17.009  9.898  
Veículos 20,0 41.399  (17.762) 23.637  2.710  
Computadores e periféricos 18,1 42.006  (36.995) 5.011  5.407  
Obras em andamento - 37.631  -      37.631  49.326  
Outros 2,8 99.248  (83.046) 16.202  16.526  

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

2.129.972  (1.179.238) 950.734  979.996  
 =========  =========  =========  =========  

(*)  Taxa média ponderada anual de depreciação 
(**) Vide nota explicativa n° 20 às demonstrações financeiras. 

Tendo em vista sua rentabilidade operacional e geração de caixa a Companhia e suas 
controladas não encontraram indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos 
mantidos como imobilizado. 

A movimentação dos saldos de ativos imobilizados consolidados é conforme segue: 

Custo:

2011 Adições Baixas 

Transferências  
para o 

disponível para 
venda Transferências 

Variação
cambial 2012 

Terrenos e benfeitorias 44.545  19.472  (2.410) (1.490) 416  (83) 60.450  
Edifícios 442.465  40  (5.777) (10.825) 942  4.039  430.884  
Instalações 222.990  3.744  (685) (21) 6.193  (309) 231.912  
Equipamentos 1.115.282  11.315  (22.106) (21.349) 15.389  5.495  1.104.026  
UHE - Porto Estrela 37.416  90  -      -      -      -      37.506  
Móveis e utensílios 34.360  10.037  (1.398) 785  136  990  44.910  
Veículos (*) 17.376  24.490  (958) 151  (246) 586  41.399  
Computadores e periféricos 37.460  1.334  (4.507) 5.107  (74) 2.686  42.006  
Obras em andamento 49.326  12.594  (972) (185) (22.728) (404) 37.631  
Outros 91.504  804  (456) 617  (28) 6.807  99.248  

---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

 2.092.724  83.920  (39.269) (27.210) -      19.807  2.129.972  
=========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

(*) Adições no valor de R$23.919 foram liquidadas com créditos acumulados de ICMS.
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Depreciação acumulada: 

2011 Adições Baixas 

Transferências 
para o 

disponível para 
venda Transferências 

Variação
cambial 2012 

Terrenos e benfeitorias (5.155) (5.413) 48  -      -      (111) (10.631) 
Edifícios (145.140) (10.452) 851  5.755  -      (2.988) (151.974) 
Instalações (112.033) (10.985) 102  21  456  69  (122.370) 
Equipamentos (695.962) (52.053) 16.037  19.120  (637) (5.644) (719.139) 
UHE - Porto Estrela (8.279) (1.141) -      -      -      -      (9.420) 
Móveis e utensílios (24.462) (2.129) 140  (497) -      (953) (27.901) 
Veículos (14.666) (3.426) 893  (151) 178  (590) (17.762) 
Computadores e periféricos (32.053) (2.479) 4.424  (4.316) 114  (2.685) (36.995) 
Outros (74.978) (990) 326  (521) (111) (6.772) (83.046) 

---------------  -------------  -------------   ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

 (1.112.728) (89.068) 22.821  19.411  -      (19.674) (1.179.238) 
=========  ========  =========  =========  =========  =========  =========  

b. Imobilizado disponível para venda 

As subsidiárias da Companhia identificaram ativos que foram retirados das operações e 
segregados para venda. Esses ativos são formados basicamente pela atualização, no curso 
normal de suas operações, do parque industrial da subsidiária brasileira e por máquinas e 
equipamentos das unidades fabris da subsidiária americana que tiveram suas operações 
encerradas. Adicionalmente os equipamentos disponibilizados para venda decorrentes da 
readequação das capacidades produtivas também foram incluídos nesta rubrica. Esses ativos 
foram avaliados pelo menor valor entre seu registro contábil e seu valor de mercado, 
resultando no reconhecimento de perdas prováveis em sua realização (redução ao valor 
recuperável).

Como resultado dessa análise, o valor recuperável de R$46.822 (R$50.427 em 31 de 
dezembro de 2011) foi apresentado como “Imobilizado disponível para venda” no ativo não 
circulante e, consequentemente, eliminado da tabela acima pelo seu valor contábil.  

A movimentação do imobilizado disponível para a venda foi como segue: 

2011 Adições Baixas 
Transferências 

Imobilizado 
Variação
cambial 2012 

       
Custo 540.748  691  (79.315) 32.142  42.366  536.632  
Depreciação (423.136) (4.175) 46.374  (19.411) (27.541) (427.889) 
Provisão para perda (67.185) (2.817) 6.516  (4.932) 260  (68.158) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
 50.427  (6.301) (26.425) 7.799  15.085  40.585  
 ======  ======  ======  ======  ======  ======  
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10. INTANGÍVEL 

Consolidado 
2012 2011 

Ágio na aquisição de empresas 
     norte americanas 24.232 22.163
Ágio na aquisição da SRPSA (controladora) 27.303  27.303  
Marcas 16.298  16.298  
Pontos comerciais (luvas) 46.160  48.100  
 -----------  -----------  
Total 113.993  113.864  
 ======  ======  

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade dos ágios decorrentes de investimentos 
em outras empresas, realizados pela Companhia ou por suas controladas, utilizando para tanto 
práticas consideradas de mercado, como o fluxo de caixa descontado de suas unidades que 
possuem ágio alocado. A recuperabilidade dos ágios é avaliada com base na análise e 
identificação de fatos ou circunstâncias que possam acarretar a necessidade de se antecipar o 
teste realizado anualmente. Caso algum fato ou circunstância indique o comprometimento da 
recuperabilidade dos ágios, o teste é antecipado.  

O período de projeção dos fluxos de caixa para dezembro de 2012 foi de três anos. As 
premissas utilizadas para determinar o valor justo pelo método do fluxo de caixa descontado 
incluem: projeções de fluxo de caixa com base nas estimativas da administração para fluxos de 
caixa futuros, taxas de desconto e taxas de crescimento para determinação da perpetuidade. 
Adicionalmente, a perpetuidade foi calculada considerando a estabilização das margens 
operacionais, níveis de capital de giro e investimentos.  

A taxa de desconto utilizada foi de 13,6% a.a. e a taxa de crescimento da perpetuidade 
considerada foi de 3% a.a., tanto para o ágio da controlada SGUS, na aquisição de empresas 
norte-americanas, quanto para o ágio da Companhia referente à aquisição da SRPSA. As 
taxas de desconto utilizadas foram elaboradas levando em consideração informações de 
mercado disponíveis na data do teste. A movimentação dos saldos consolidados dos ativos 
intangíveis no período foi como segue:  

2011 
Variação 
cambial 

Baixas no 
período 2012 

Ágio na aquisição de empresas 
   norte americanas 22.163 2.069 -      24.232
Ágio na aquisição da SRPSA  27.303  -      -      27.303  
Marcas 16.298  -      -      16.298  
Pontos comerciais (luvas) 48.100  -      (1.940) 46.160  
 -----------  ---------  ---------  -----------  
Total 113.864  2.069  (1.940) 113.993  
 ======  =====  =====  ======  

Os ativos intangíveis descritos acima possuem vida útil indefinida, portanto não são 
amortizados, mas testados anualmente quanto ao seu valor recuperável. As marcas estão 
registradas ao custo de aquisição. Os valores referentes aos pontos comerciais estão 
registrados pelo custo de aquisição do respectivo ponto de venda.  

Em junho de 2012, a controlada SGUS vendeu a marca Wamsutta. A controlada SGUS 
manterá os direitos de comercializar a marca Wamsutta na América do Sul e de buscar 
oportunidades de licenciamentos fora da América do Norte.  
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11. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

A controlada SGUS aluga imóveis e equipamentos sob a condição de “leasing” operacional. O 
total da despesa com o arrendamento mercantil em 2012 foi de R$31.836 (R$27.757 em 2011). 
A controlada SGUS concedeu a terceiros o subarrendamento mercantil (“sub-leasing”) de 
algumas localidades onde não havia mais o benefício econômico sobre o arrendamento pago. 
O total de receita com o subarrendamento mercantil em 2012 foi de R$3.001 (R$2.296 em 
2011).

Prestações previstas para os próximos anos são estimadas na tabela abaixo: 

Anos 2012
2013 26.010 
2014 24.804 
2015 19.951 
2016 19.560 
2017 18.289 

A partir de 2017, as prestações continuam decrescentes até o final dos contratos que terminam 
em diversas datas até 2030, totalizando R$191.270. 

Para o período de 2013 a 2019, o total das prestações de subarrendamento mercantil a 
receber pela controlada SGUS é de R$27.433. 

A controlada SGUS possui provisão de curto e longo prazo que totalizam R$25.460 (R$13.972 
em 31 de dezembro 2011), que consiste na estimativa do valor presente das obrigações futuras 
de arrendamento mercantil (cujos contratos continuaram vigentes após o fechamento de 
algumas unidades fabris nos EUA), líquido dos subarrendamentos já contratados e de uma 
receita estimada de subarrendamento das demais unidades fechadas que ainda não foram 
subarrendadas. Esse potencial de subarrendamento poderia resultar numa redução de 
R$155.273 nas obrigações demonstradas na tabela acima.

12. FORNECEDORES 

Consolidado 
2012 2011

   
Mercado interno  82.966  104.970  
Mercado externo 103.522  108.019  
Empresas associadas -       45  
 ----------  -----------  
 186.488  213.034  
 ======  ======  

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de pagamento é de aproximadamente 38 dias (51 dias em 31 de dezembro de 2011).  
Em fornecedores no mercado interno estão incluídos créditos de compras de matéria-prima 
(algodão) no valor de R$52.282 (R$65.169 em 31 de dezembro de 2011). 
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13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

  Taxa anual de  Consolidado
Moeda juros - % Vencimento 2012 2011 

Pré-pagamento exportação:    
 Banco Santander (Brasil) S.A. US$ Libor+1,35 2012 -      29.807  
 Banco Itaú BBA S.A. US$ Libor+1,35 2012 -      29.807  
    -----------  -----------  
    -      59.614  
Moeda nacional:      
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       R$ 4,5 a 9,0 2016 29.716  38.026  
    BNDES (Revitaliza)   R$ 4,5 a 9,0 2016 29.716  38.026  
 Banco do Brasil S.A. (NCE) R$ IRP + 10,81 2012 -      48.318  
 BNDES (Finame) R$ 4,5 e 7,0  2020 5.057  4.733  
 Bradesco S.A. (Conta garantida) (a) R$ 120 do CDI 2012 -      15.143  
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida) (a) R$ 118,7 do CDI 2013 4.187  56.236  
 HSBC Bank Brasil S.A. R$ CDI+0,25 2012 -      4.984  
 Banco Santander S.A. R$ CDI+0,20 a 0,29   2013 1.173  2.930  
 Banco do Brasil S.A. (Giroflex) R$ 118,9 do CDI 2013 25.115  8.046  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) R$ 102 e 106,5 do CDI 2014 248.544  207.827  
 Banco Itaú BBA S.A. (b) R$ 117,7 do CDI 2014 205.730  209.389  
 Banco Santander S.A. R$ TJLP+5,0 2013 31.684  -      
 Banco Votorantim S.A. R$ TJLP+3,0 2014 49.484  -      
 Outros R$ - 2020 94  91  
    -----------   -----------  
    630.500  633.749  
Moeda estrangeira:      
 Deutsche Bank (Securitização) US$ Libor+1,30 2013 62.055  54.315  
 Banco do Brasil (Finimp) (c) US$ 2,4 2012 -      38.919  
 Bradesco S.A. (Finimp) (c) US$ 2,5 2012 -      56.596  
 Banco Santander Brasil (Finimp) (c) US$ 2,7 2012 -      11.006  
 Banco Francês $ARG 14,4 2014 2.192  3.392  
 Banco Patagonia $ARG 15,6 e 19,0 2013 9.067  -      
    -----------  -----------  

    73.314  164.228  
      
    -----------  -----------  

Total    703.814  857.591  
      
Parcelas no passivo circulante    (375.798) (337.708) 
    -----------  -----------  
Parcelas no passivo não circulante    328.016  519.883  
    =======  =======  

(a) Em 2011 inclui os saldos com a controladora. 

(b) Empréstimo contratado originalmente em dólares mais 4,6% a.a. com swap para 
aproximadamente 117,7% do CDI com a mesma contraparte. 

(c) Os empréstimos Finimp foram contratados em Dólares com swap para aproximadamente 
91% do CDI (vide nota explicativa nº 21 d.5.1). 

Os empréstimos são garantidos por: (i) direitos de exportação, contratos, títulos de crédito e 
produtos a eles relacionados, para os financiamentos denominados “Pré-pagamento 
exportação”, (ii) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na cidade de São Gonçalo do 
Amarante, gravados em 1º grau, além de fiança da CTNM para os financiamentos 
denominados “Revitaliza”; e (iii) por avais e garantias bancárias para os demais 
financiamentos.
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Os vencimentos dos empréstimos são como segue: 

2013 2014 2015 2016 Total 
      
Moeda nacional:      
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       8.361  8.266  8.266  4.823  29.716  
    BNDES (Revitaliza)   8.361  8.266  8.266  4.823  29.716  
 BNDES (Finame) 638  726  725  2.968  5.057  
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida) 4.187  -      -      -      4.187  
 Banco Santander S.A. 1.173  -      -      -      1.173  
 Banco do Brasil S.A. (Giroflex) 25.115  -      -      -      25.115  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) 208.683  39.861  -      -      248.544  
 Banco Itaú BBA S.A 5.730  200.000  -      -      205.730  
 Banco Santander S.A. 31.684  -      -      -      31.684  
 Banco Votorantim S.A. 9.484  24.000  16.000  -      49.484  
 Outros 46  7  7  34  94  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------   
 303.462  281.126  33.264  12.648  630.500  
      
Moeda estrangeira:      
 Deutsche Bank (Securitização) 62.055  -      -      -      62.055  
 Banco Francês 1.214  978  -      -      2.192  
 Banco Patagonia 9.067  -      -      -      9.067  
  -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 72.336  978  -      -      73.314  

-----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 375.798  282.104  33.264  12.648  703.814
 =======  =======  =======  =======  =======  

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  a. Capital realizado 

O capital social subscrito e realizado está representado como segue: 

2012 2011 

Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas 123.024.923  98.317.247
Heartland Industrial Partners, L.P. 8.782.614  8.782.614
Diversos 68.192.463  36.547.563
 ----------------  ----------------
 200.000.000  143.647.424
 =========  =========

Todas as ações são ordinárias com direito a voto. 

Não houve movimentação do número de ações subscritas e realizadas para o período entre 1º 
de janeiro de 2011 e 28 de junho de 2012. Em 29 de junho de 2012, foi subscrito e 
integralizado aumento de capital no valor de  R$169.043 com emissão de 56.347.886 novas 
ações. 

Em leilão de sobras realizado em 10 de julho de 2012, foram arrematadas 4.690 ações no valor 
de R$14, completando assim a totalidade do aumento de capital. 

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de julho de 2012, foi homologado 
o aumento de capital da Companhia. Em consequência disso, o capital social da Companhia 
passou a ser de R$1.860.265, representado por 200.000.000 de ações ordinárias. 
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b. Dividendos e reserva de lucros a realizar 

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do exercício, 
ajustado conforme o Estatuto e a Lei das Sociedades por Ações.   

    c. Reserva de retenção de lucros 

A reserva de retenção de lucros é constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76. 

15. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A receber A pagar 
2012 2011 2012 2011 

Controladora:     
  Coteminas S.A. -     -     430  62.649  
  Springs e Rossini Participações S.A. 117  108  -     -     
  Springs Global US, Inc. 56.559  12.067  -     -     
  American Sportswear Ltda. -     724  -     -     
  MMartan Textil Ltda. 15  -     -     -     
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A.  199  -     -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 56.890  12.899  430  62.649  
 ======  ======  ======  ======  
Consolidado:     
  Cia. de Tecidos Norte de Minas – Coteminas -     -     -     8.207  
  Coteminas International -     -     -     9.443  
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A.  199  -     -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 199  -     -     17.650  
 ======  ======  ======  ======  
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Encargos financeiros 
2012 2011 

Controladora: 
  Coteminas S.A. (3.571) 1.293  
  Springs e Rossini Participações S.A. 9  10  
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A. 10 -      
  Springs Global US, Inc. 2.618  1.963
  American Sportswear Ltda. 414  19  
 ----------  ----------  
 (520) 3.285  
 ======  ======  
Consolidado:   
  Cia. de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (484) (10.537) 
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A. 10 -      
 ----------  ----------  
 (474) (10.537) 
 ======  ======  

Os saldos mantidos com partes relacionadas sediadas no Brasil possuem vencimento de longo 
prazo, e os encargos são calculados de acordo com as taxas equivalentes às praticadas pelo 
mercado financeiro (100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI mais 
1,375% a.a.). 

Os saldos mantidos com a controlada direta SGUS, representam contrato de empréstimo com 
limite de US$30 milhões, denominado “Revolving loan agreement”, que prevê vencimentos 
semestrais renováveis até dezembro de 2014. Os encargos são variação cambial mais juros 
calculados com base na LIBOR de 1 mês mais 3% a.a. 

Conforme previsto no acordo de acionistas da Companhia, a controlada SGUS deve pagar, a 
cada ano, a título de prestação de serviços, livre de despesas, o valor de US$1.491 mil ao 
acionista Heartland Industrial Partners, L.P. A controlada CSA deve pagar o valor equivalente a 
US$3.500 mil ao acionista controlador CTNM. Em 2012, foram provisionados a esse título 
R$9.701 (R$8.451 em 2011), sendo que o saldo em aberto no valor de R$5.712 (R$4.894 em 
2011) está consignado na rubrica “Outras contas a pagar” no passivo circulante. 

Em 2012 a CSA forneceu produtos intermediários para empresa do grupo, Companhia Tecidos 
Santanense, no valor de R$9.386 (R$39.218 em 2011). As transações são efetuadas a preços 
de mercado. 

A Rossini Administradora de Bens Ltda., e a controlada indireta MMartan firmaram contrato de 
locação do imóvel onde se situam o parque fabril e os escritórios da controlada indireta 
MMartan. Em 2012, foram pagos R$3.289 (R$2.400 em 2011) sob essa rubrica. As avaliações 
do imóvel e respectivo aluguel foram efetuadas por empresa especializada e estão à preços de 
mercado.

Em agosto de 2011, a Companhia adquiriu de sua controladora CTNM, a controlada ASW por 
R$3.781, valor equivalente ao patrimônio líquido daquela controlada. Desse total, o valor de 
R$1.725, foi pago à vista por representar ativos de liquidez imediata, e o valor de R$2.056, por 
referir-se à imposto de renda diferido, será pago quando de sua utilização pela ASW. Sobre os 
valores não incidem quaisquer encargos. Os saldos estão incluídos na rubrica “Outras 
obrigações” no passivo não circulante. 
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A Companhia divulgou fato relevante em 12 de agosto de 2011, comunicando que celebrou 
contrato pelo qual, verificadas certas condições e obtidas as aprovações societárias 
necessárias, a Companhia passará a ser a titular de 100% das ações em que se divide o 
capital social da SRPSA, cujo controle foi comprado pela Companhia em maio de 2009.  

Como parte desse processo, em 13 de dezembro de 2011 a Companhia adquiriu 18.440 ações 
da SRPSA, pelo valor de R$30.000, a serem pagos em 3 parcelas, sendo a primeira parcela no 
valor de R$10.000 paga à vista e as outras duas parcelas no valor de R$10.000 cada, em 120 
e 240 dias respectivamente, passando a deter 84,7% de seu capital social. 

Em 29 de junho de 2012, a Companhia adquiriu as restantes 14.133 ações, passando a deter 
100% de seu capital social, pelo valor equivalente a emissão de 5 milhões de ações que foram 
subscritas pelas vendedoras no aumento de capital descrito na nota 14 às demonstrações 
financeiras. 

Os valores pagos a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados nas 
demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração” e incluem os 
benefícios de longo prazo e pós-emprego existentes. 

16. DEBÊNTURES SUBSCRITAS PELA CONTROLADORA 

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2006, foi aprovada a 
primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da controlada CSA, para 
distribuição privada, nas condições abaixo, alteradas pela Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 09 de junho de 2006: 

Emissão:  24 de janeiro de 2006 
Série: Única 
Quantidade: 50.057 Debêntures 
Valor nominal na data de emissão: R$ 1 
Remuneração: Variação cambial mais juros equivalentes à taxa Libor 

de 3 meses, acrescida da sobretaxa de 3% ao ano 
Amortização dos juros: Pagamentos trimestrais, com último vencimento para 

21/06/2013
Amortização do principal: 17 parcelas trimestrais e sucessivas, com primeiro 

vencimento para 21/06/2009 e último para 21/06/2013 

A totalidade das Debêntures foi subscrita pela Companhia de Tecidos Norte de Minas - 
Coteminas controladora da Companhia. No passivo circulante foram provisionados os juros 
pró-rata até 31 de dezembro de 2012 e as parcelas do principal no valor de R$11.892 
(R$25.388 no passivo circulante e R$5.266 no passivo não circulante  em 31 de dezembro 
2011). No exercício findo em 31 de dezembro de 2012, foram contabilizados juros de R$1.039 
(R$1.169 em 2011) e variação cambial devedora de R$2.562 (R$3.431 de variação cambial 
devedora em 2011). 
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17. IMPOSTO DE RENDA E OUTROS IMPOSTOS 

  a. Incentivos fiscais 

Todas as unidades fabris da controlada CSA sediadas no Brasil, exceto as unidades de 
Blumenau-SC e Acreúna-GO, estão localizadas na região da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, beneficiando-se de incentivos fiscais federais e 
estaduais.  

Os incentivos fiscais federais e estaduais das unidades fabris desta controlada estão 
programados para expirar em diferentes datas, dependendo da instalação industrial em 
questão, até 31 de dezembro de 2016. 

Os incentivos federais são calculados a partir do imposto de renda devido sobre o resultado 
obtido nas operações comerciais e industriais, contabilizados como redução da provisão de 
imposto de renda, em contrapartida ao resultado do período. Em 31 de dezembro de 2012 e 
2011, não foram obtidos esses incentivos por não ter havido base tributável incentivada. 

  b. Conciliação dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) 

Operações continuadas: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Resultado das operações continuadas antes 
     dos impostos (7.910) (140.276) (6.060) (45.047)
   Diferenças permanentes:  
   Equivalência patrimonial 6.944 124.288 -       -      
   Receitas não tributadas – RTT -      -      (39.332) (26.036)
        Preços de transferência -      -      3.555  22.848 
        Diferenças permanentes de 
           controladas no exterior -      -      35.677  12.282 
        Outros 2 -      7.953  9.296 
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Base de cálculo dos impostos (964) (15.988) 1.793  (26.657)

Alíquota de 34% 328 5.436 (610) 9.063 
Reversão de impostos diferidos – SGUS -     -     273  (68.691)
Créditos fiscais não constituídos (328) (5.436) (1.849) (32.573)
Outros -     -     (569) (275)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Total dos impostos sobre o lucro -     -     (2.755) (92.476)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 

Impostos sobre o lucro – corrente -     -     (3.820) (23.747)
Impostos sobre o lucro – diferido -     -     1.065  (68.729)
 ======= ======= =======  ======= 
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Operações descontinuadas: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Resultado das operações descontinuadas 
     antes dos impostos (135.350) (269.643) (135.350) (284.543)
   Equivalência patrimonial 135.350 269.643 -       -      
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Base de cálculo dos impostos -      -      (135.350) (284.543)

Alíquota de 34% -      -      46.019  96.745 
Reversão da provisão de imposto diferido 
     passivo - SGUS -      -      -       14.900 
Créditos fiscais não constituídos -      -      (46.019) (96.745)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Total dos impostos sobre o lucro -      -      -       14.900 
 ------------ ------------ ------------  ------------ 

Impostos sobre o lucro – diferido -      -      -       14.900 
 ======= ======= =======  ======= 

A Companhia, na condição de controladora, tem como resultado basicamente equivalência 
patrimonial e resultado de aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Os lucros de 
controladas no exterior são tributados como adição ao lucro tributável e recebem créditos dos 
impostos pagos no país de origem até o limite de 25% de sua base de cálculo. Quando esses 
resultados são prejuízos, eles não se constituem em créditos tributários no Brasil, porém são 
compensados com os resultados futuros da controlada no exterior que o gerou. Portanto, na 
condição de controladora, são bem específicas as situações onde a Companhia poder vir a 
constituir créditos tributários. 

A Administração da controlada CSA, em exercícios anteriores, com base em plano de negócios 
e projeções futuras, reconheceu parcialmente ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos 
fiscais acumulados. Em 31 de dezembro de 2012, a controlada CSA possuía R$ 442.260 em 
prejuízos fiscais (R$317.784 em 2011) e R$446.789 de base de cálculo negativa de 
contribuição social sobre o lucro (R$323.090 em 2011), cujos ativos fiscais foram reconhecidos 
parcialmente. Os ativos fiscais reconhecidos por aquela controlada são líquidos dos benefícios 
fiscais a ela concedidos. Suas projeções futuras consideram o maior foco para atendimento ao 
mercado nacional, cujas vendas possuem maior rentabilidade, incremento nas margens em 
decorrência da venda de produtos de maior valor agregado, entre outras. Com base nestas 
ações e nas premissas utilizadas na preparação do plano de negócios, a Administração da 
CSA possui expectativa de geração de lucros tributáveis futuros que permitirão a realização 
dos créditos tributários diferidos daquela controlada. 

  c. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas 
demonstrações financeiras consolidadas, são provenientes de provisões temporariamente não 
dedutíveis, crédito fiscal incorporado e prejuízos fiscais das controladas e são compostos como 
segue: 
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Saldos 
 em 

2011 

Reconhe-
cidos no 
resultado Outros

Saldos 
 em 

2012 
Ativo:     
  Provisões dedutíveis somente quando realizadas:     
      Provisões diversas 25.015  1.349  201  26.565  
  Prejuízo fiscal, líquido 22.940  (1.244) -      21.696  
  Créditos fiscais de controlada no exterior 7.579  688  135  8.402  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 55.534  793  336  56.663  
Passivo:     
  Diferenças temporárias passivas -      272  (272) -      
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Ativo não circulante 55.534  1.065  64  56.663  
 ======  ======  ======  ======  

A Administração, com base em orçamento e plano de negócios, estima que os créditos fiscais 
sejam realizados durante os próximos exercícios, conforme demonstrado a seguir: 

Ano
Consolidado 

2012 

2013 5.794  
2014 2.588  
2015 4.025  
2016 6.455  

2017 em diante 37.801  
 ----------  
 56.663  
 ======  

 d. Impostos a recuperar 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

     
Imposto sobre circulação de  
    mercadorias e serviços – ICMS -        -        8.322 37.613  
Imposto de renda e contribuição  
    social antecipados 8.934  9.156  18.916  19.492  
PIS e COFINS a recuperar -        -        96  853  
IVA – Argentina -        -        6.227  5.164  
VAT – China e México -        -        1.084  648  
IPI a recuperar -        -        161  -        
Outros impostos a recuperar -        -        3.748  3.086  
 -----------  -----------  -----------  -----------  

 8.934  9.156  38.554  66.856  
 Circulante (8.934) (9.156) (32.210) (32.773) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 Não circulante -        -        6.344  34.083  
 =======  =======  =======  =======  
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18. PROVISÕES DIVERSAS 

A Companhia e suas controladas vêm discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos e 
reclamações trabalhistas.  A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco 
efetuada pela Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas consideradas 
prováveis. 

A Companhia possui processos tributários e cíveis, cuja perda foi estimada como possível, no 
valor de R$450 e R$115 respectivamente. 

Os processos judiciais cuja perda foi estimada como provável são assim resumidos: 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

Processos fiscais:  
   - CPMF 4.317 4.317 4.317 4.317  
   - INSS -     -     2.555 2.555  
   - Outros -     -     13 13  
Trabalhistas -     -     8.981 6.361  
Cíveis e outras 6 80 2.993 3.070  

-----------  -----------  -----------  -----------  
Total  4.323 4.397 18.859 16.316  
 ===== ===== ===== =====  

Depósitos judiciais 4.226 4.301 15.217 15.683  
 ===== ===== ===== =====  

CPMF – A Companhia é pólo ativo em ação de mandado de segurança para afastar a 
incidência da CPMF sobre as operações de câmbio simbólico realizadas na operação de 
conferência internacional de ações por investidor estrangeiro. 

INSS – A controlada CSA é pólo ativo em ação contra a Fazenda Nacional questionando a 
incidência da contribuição sobre verbas consideradas indenizatórias. 

Trabalhistas – A controlada CSA é pólo passivo em ações movidas por ex-funcionários e 
terceiros.

Cíveis – A controlada CSA é pólo ativo em ação contra a União questionando a legalidade da 
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária e COFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. 

As movimentações do saldo da provisão consolidada são apresentadas a seguir: 

2011 Adições Baixas 2012 
     
Processos fiscais:    
 - CPMF 4.317 -     -      4.317  
   - INSS 2.555 -     -      2.555  
   - Outros 13 -     -      13  
Trabalhistas 6.361 6.234 (3.614) 8.981  
Cíveis e outras 3.070 (7) (70) 2.993  

-----------  -----------  -----------  -----------  
 16.316 6.227 (3.684) 18.859
 ===== ======  ======  =====  
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19. PLANO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS 

Substancialmente, todos os funcionários da controlada SGUS são cobertos por planos de 
contribuição definida. Alguns executivos da controlada SGUS são cobertos pelo plano de 
benefício definido. A controlada SGUS pode efetuar contribuições arbitrárias para o plano de 
contribuição definida e essas contribuições são consideradas através de um percentual da 
remuneração elegível de cada participante. Adicionalmente, no caso de participantes elegíveis 
contribuírem com um percentual de suas remunerações para alguns planos de contribuição 
definida, a controlada SGUS pode, arbitrariamente, efetuar uma contribuição na proporção dos 
valores contribuídos pelos participantes.  

A controlada SGUS patrocina um plano de pensão de benefício definido para alguns de seus 
funcionários, cujos custos esperados de pensão são provisionados em regime de competência 
com base em estudos atuariais e as contribuições dos funcionários aposentados e da 
controlada SGUS são ajustadas periodicamente. As contribuições da controlada SGUS aos 
planos de benefício definido são efetuadas de acordo com a lei de aposentadoria dos EUA 
(“Employee Retirement Income Security Act”) e os benefícios são geralmente baseados nos 
anos de serviço e níveis salariais (remuneração). 

Os ativos do plano de benefício definido são investidos em fundos de renda variável e fundos 
de renda fixa (incluindo dívidas do governo americano). A controlada SGUS também fornece 
benefícios de aposentadoria a executivos elegíveis de acordo com planos executivos 
suplementares não qualificados de aposentadoria. 

A tabela abaixo contém informações resumidas dos planos de pensão de benefício definido em 
31 de dezembro de 2012 e de 2011: 

2012 2011 
Mudanças no benefício provisionado: 

Benefício provisionado no início do ano 93.781  82.395  
Custo do serviço 106  119  
Custo dos juros 4.330  3.865  
Perda atuarial 9.866  3.833  
Pagamento de benefícios (8.303) (6.908) 
Variação cambial 8.644  10.477  

 -----------  -----------  
Benefício provisionado no final do ano 108.424  93.781  
   
Mudanças nos ativos do plano:   

Valor de mercado dos ativos no início do ano 20.416  18.307  
Retorno sobre os ativos 2.019  (242)  
Contribuições do empregador 8.918  6.978  
Pagamento de benefícios         (8.303)         (6.908) 
Variação cambial            1.940             2.281  

 -----------  -----------  
Valor de mercado dos ativos no final do ano 24.990  20.416  

 -----------  -----------  
Valor presente das obrigações a descoberto 83.434  73.365  

 ======  ======  
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2012 2011 
Premissas atuariais (expressas por  
 médias  ponderadas)   

Taxa de desconto (a.a.) 4,50% a 5,15% 4,75% a 5,50%
Taxa de rendimento esperada sobre ativos (a.a.) 6,90% a 7,80% 7,80% 
Aumento futuro de salários (a.a.) 2,50% 2,50% a 3,50%

   
Componentes do custo líquido do benefício:   

Custo do serviço 106  119  
Custo dos juros 4.330  3.865  
Retorno sobre os ativos (2.019) 242  
Perda atuarial              9.866               3.833  

 ---------  ---------  
Custo líquido do benefício           12.283            8.059  
        =====         =====  

A estratégia de investimento da controlada SGUS é de aplicar numa carteira diversificada com 
o objetivo de maximizar os retornos considerando um nível aceitável de risco. Os ativos do 
plano de pensão são investidos em um fundo balanceado que tem uma alocação estática de 
50% a 60% em investimentos de renda variável e 40% a 50% em instrumentos financeiros de 
renda fixa. A expectativa de retorno sobre os ativos do plano foi desenvolvida em conjunto com 
os consultores externos e foram levadas em consideração as expectativas de longo prazo para 
retornos futuros, baseados na estratégia de investimentos atuais da controlada SGUS. 

2012 2011 
Investimentos dos ativos dos planos: 

Renda variável 13.317  10.619  
Renda fixa 11.261  9.297  
Caixa e equivalentes de caixa 412  500  
 ----------  ----------  
Valor de mercado dos ativos no final do ano 24.990  20.416  

 ======  ======  

A controlada SGUS espera contribuir R$8.491 para os planos de benefício definido em 2013. 
Os pagamentos de benefícios futuros esperados para os próximos 10 anos são: 

Plano de pensão 
de benefício 

definido

2013 8.312
2014 8.287
2015 8.147
2016 7.871
2017 7.575
2018 – 2022 34.555
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Os saldos dos benefícios provisionados e remuneração diferida estão demonstrados abaixo: 

2012 2011 

Provisão para plano de pensão 83.434 73.365 
Provisão para plano de pensão (múltiplos empregadores) (a)         954         1.307 
Outras provisões de benefícios a funcionários 9.490 9.723 
 ------------  ------------  
   Total do plano de aposentadoria e benefícios 93.878 84.395 

       Circulante (b) (7.113) (6.888) 
 ------------ ------------ 
       Não circulante 86.765 77.507 
 ======= ======= 

(a) Até 30 de dezembro de 2010, a controlada SGUS era uma das empresas patrocinadoras do plano “South 
Jersey Labor and Management Pension Fund”, um plano de pensão de benefício definido de múltiplos 
empregadores. Em 30 de dezembro de 2010, a controlada SGUS retirou-se do plano. Essa provisão 
representa o valor estimado a pagar referente à saída do plano.  

(b) Incluída na rubrica “Obrigações sociais e trabalhistas”. 

20. CONCESSÕES GOVERNAMENTAIS 

A controlada CSA participa em consórcio de concessão de geração de energia elétrica com as 
empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e Vale (denominada anteriormente Companhia 
Vale do Rio Doce), em partes iguais de 33,33%, para cuja administração não foi constituída 
empresa com característica jurídica independente. São mantidos controles nos registros 
contábeis da Companhia, equivalentes à sua participação. 

Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia e as demais consorciadas pagarão 
à União parcelas ao longo do tempo de concessão, conforme demonstrado abaixo.   

Início do prazo de concessão:  10 de julho de 1997 
Prazo de concessão:                 35 anos 
Valor total da concessão:         R$333.310 
Atualização monetária:       IGPM 

Parcelas anuais demonstrando os valores totais da concessão:

 5º ao 15º ano 16º ao 25º ano 26º ao 35º ano 
 2002 a 2012 2013 a 2022 2023 a 2032 
 -------------------- -------------------- --------------------     
Valores históricos:    
Parcela mínima 120       120        120         
Parcela adicional -        12.510       20.449         
 -------------------- -------------------- -------------------     
Parcela anual 120       12.630        20.569         

Parcelas totais 1.320       126.300       205.690        
Parcelas atualizadas 4.742       453.722       738.915        
 =========== =========== ===========     

Para fins contábeis, a CSA reconhece as despesas incorridas pelo regime de competência, em 
contrapartida ao exigível a longo prazo, de forma linear, tendo como base sua participação no 
valor total da outorga; 33,33%, a valor presente, considerando uma taxa básica de juros, 
atualizada pelo IGPM. Em 31 de dezembro de 2012 esse valor representava R$62.974, sendo 
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R$13.115 classificados no passivo circulante e R$49.859 classificados como passivo não 
circulante (R$72.988 em 31 de dezembro de 2011, sendo R$4.141 classificados no passivo 
circulante e R$68.847 classificados no passivo não circulante) 

Os valores consignados no ativo imobilizado, objeto da presente concessão, em 31 de 
dezembro de 2012, somam R$28.086 (R$29.137 em 31 de dezembro de 2011) (vide nota 
explicativa n° 9 às demonstrações financeiras) e consideram a participação da Companhia nos 
investimentos realizados para a construção da Usina Hidroelétrica de Porto Estrela, localizada 
no Rio Santo Antonio, a 270 km de Belo Horizonte, com potência instalada de 112MW. A 
referida Usina iniciou sua geração no final de 2001. 

21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais--A Companhia e suas controladas mantêm operações com 
instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através 
de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas 
as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo. 

Os principais fatores de risco que a Companhia e suas controladas estão expostas refletem 
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
(tais como, comportamento de demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças 
relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são inerentes a sua atividade e são 
endereçados pela administração da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, 
principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis macroeconômicas, 
como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos financeiros 
que a Companhia e suas controladas utilizam e as suas contrapartes. Esses riscos são 
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de 
limites. 

b) Valor justo--o valor justo dos instrumentos financeiros anteriormente citados, está 
demonstrado a seguir:  

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

 Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor 
justo 

ATIVOS --       
CIRCULANTE:       
  Caixa e equivalentes de caixa  1.753  1.753  40 40 109.298  109.298  146.616  146.616  
  Títulos e valores mobiliários -      -      -      -      1.580  1.580  88  88  
  Duplicatas a receber -      -      -      -      451.706  451.706  448.268  448.268  
  Instrumentos derivativos (i) -      -      -      -      -      -      11.225  11.225  
  Outros créditos a receber 1.007  1.007  495 495 25.070  25.070  16.650  16.650  
       
NÃO CIRCULANTE:     
Realizável a longo prazo:       
  Duplicatas a receber -      -      -      -      -      -      1.505  1.505  
  Partes relacionadas 56.890  56.890  12.899 12.899 199  199  -      -      
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Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

 Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor 
justo 

PASSIVOS --       
CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (ii) -      -      10.748 10.748 375.798  375.798  337.708  337.708  
  Debêntures subscritas pela 
       controladora (ii) -      -      -      -      11.892  11.892  25.388  25.388  
  Fornecedores -      -      -      -      186.488  186.488  213.034  213.034  
  Instrumentos derivativos (ii) -      -      -      -      -      -      17.967  17.967  
  Partes relacionadas - minoritários -      -      20.000 20.000 -      -      20.000  20.000  
  Arrendamento mercantil -      -      -     -     13.736  13.736  5.252  5.252  
  Outras contas a pagar 4  4  4 4 67.596  67.596  52.270  52.270  
       
NÃO CIRCULANTE:       
Exigível a longo prazo:       
  Empréstimos e financiamentos (ii) -      -      -      -      328.016  328.016  519.883  519.883  
  Debêntures subscritas 
       pela controladora (ii) -      -      -      -      -      -      5.266  5.266  
  Arrendamento mercantil -      -      -      -      11.724  11.724  8.720  8.720  
  Partes relacionadas 430  430  62.649 62.649 -      -      17.650  17.650  
  Concessões governamentais -      -      -      -      49.859  49.859  68.847  68.847  
  Outras obrigações 2.056  2.056  2.056 2.056 27.493  27.493  19.149  19.149  
       

(i) Os valores justos dos instrumentos derivativos são baseados em cotações no mercado 
secundário destes títulos, portanto, classificados como nível II de informação.   

(ii) Os valores justos dos empréstimos e financiamentos e das debêntures aproximam-se aos 
valores do custo amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de serem 
indexados por taxas flutuantes de juros (TJLP, CDI e LIBOR), as quais acompanham as taxas 
de mercado. 

Considerando que os vencimentos dos demais instrumentos financeiros são de curto prazo, a 
Companhia estima que seus valores justos aproximam-se aos valores contábeis. 

c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros 
derivativos, todos os instrumentos financeiros listados acima são classificados como 
“Empréstimos e recebíveis”, no caso de ativos, ou “Outros passivos financeiros”, no caso de 
passivos, avaliados inicialmente ao valor justo e atualizados pelo custo amortizado. Os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio 
do resultado” e a parcela referente ao hedge de fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser 
mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido como 
ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração do resultado abrangente. 

d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos e não derivativos:

d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o 
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com 
rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz 
respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities (algodão) e volatilidade das 
taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações não 
esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas variações.  
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O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos de 
mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o gerenciamento da 
volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados ocorre 
ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto destas transações é analisado 
trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa e Dívida onde a marcação a mercado 
destas transações é discutida e validada. Todos os instrumentos financeiros derivativos estão 
reconhecidos pelo seu valor justo nas demonstrações financeiras da Companhia. 

d.2 - Política de uso de derivativos--Conforme política interna, o resultado financeiro da 
Companhia deve ser oriundo da geração de caixa do seu negócio e não de ganhos no mercado 
financeiro. Portanto, considera que a utilização de derivativos deve ser apenas para proteger 
eventuais exposições que ela possa ter decorrentes dos riscos nos quais ela está exposta, sem 
fins especulativos. A contratação de um derivativo tem como objetivo a redução da exposição 
aos riscos de mercado da Companhia.  

d.3 - Risco de taxa de câmbio--Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e suas 
controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.  

d.3.1)  Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior: 

A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial, a saber: 

Total dos investimentos no exterior 2012 2011

Investimentos 23.263  33.617  
Obrigações de controladas (37.101) (42.669) 
 -----------  -----------  
 (13.838) (9.052) 
   
Em milhares de Dólares equivalentes (6.772) (4.826) 
 ======  ======  

d.3.2)  Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia e na controlada CSA: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição 
cambial da Companhia e de suas controladas brasileiras, são como segue:

Instrumentos financeiros 2012 2011 

Caixa e equivalentes de caixa 2.666  12.494  
Duplicatas a receber  67.532  55.869  
Fornecedores  (3.471) (6.148) 
Financiamentos -      (59.614) 
Debêntures (11.892) (30.654) 
Partes relacionadas 76.739  60.332  
 -----------  -----------   
Total da exposição em Reais 131.574  32.279  
 -----------  -----------   
Total da exposição em milhares de  
    Dólares equivalentes 64.386 17.208
 ======  ======   
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A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já contratados em 31 de 
dezembro de 2012 é como segue: 

Vencimento Risco

Valor da 
exposição 
US$ mil 

Cenários 

Provável II III 
      

2013 Baixa do Dólar 26.833  324  (13.465) (27.255) 
2015 Baixa do Dólar 37.553  14.971  (7.956) (30.884) 

----------  ----------  ----------  -----------  
  64.386  15.295  (21.421) (58.139) 

======  ======  ======  =======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à variação 
cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita. 

Cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se o 
fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de 
Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para os cenários II e III, 
foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros. 

d.3.3) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na Companhia 
e em suas controladas: 

Em 2012, a Companhia não obteve resultados com esse tipo de derivativo. Em 2011, o 
resultado com derivativos relacionados ao risco de câmbio foi uma despesa de R$11.868, 
contabilizados na rubrica “Variações cambiais líquidas”. 

d.4 - Risco de preços de commodities (algodão)--Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço do 
algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma significativa 
pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a Companhia não 
consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens. Abaixo, o resumo 
dos instrumentos derivativos com risco de commodities: 

Valor de referência 
(nocional) US$mil

Valor justo – ativo
(passivo) circulante 

Descrição 2012 2011 2012 2011 
     
Contratos de opção de compra de 

algodão --      
  Posição: Comprada     
  Moeda: US$ corrente     
  Contraparte: Macquarie     
  Outras informações:
  Contratos totalizando 37,4 milhões 

de libras peso com vencimentos 
em jun/12 -        72.120  -       (17.967) 
   ----------  -----------  
    (17.967) 
   ======  ======  
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Em 2012, o resultado com derivativos de commodities foi uma despesa de R$10.158, sendo, 
R$2.032 contabilizados nas rubricas “Variações cambiais líquidas” e R$8.126 contabilizados 
em “Operações descontinuadas” (no mesmo período de 2011, uma despesa de R$32.017, 
sendo, R$3.749 contabilizados na rubrica “Variações cambiais líquidas” e R$28.268 
contabilizados em “Operações descontinuadas”).  

d.5 - Risco de taxa de juros--O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários 
rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários 
– CDI. Os passivos (exceto os descritos em d.5.1 e d.5.2 abaixo) sobre os quais incidem juros 
equivalentes à LIBOR, TR e a IRP estão demonstrados nas notas explicativas nº 13, 15 e 16. 
Considerando-se os fluxos de caixa desses passivos e as taxas contratadas, a Administração 
da Companhia considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas 
taxas de juros contratadas. Portanto, não está apresentando a análise de sensibilidade. 

d.5.1) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros derivativos: 

As principais informações sobre os instrumentos derivativos estão assim demonstradas: 

2011 

Descrição 

Valor de 
referência 
(nocional)
US$ mil 

Valor
justo

Saldo
contábil

a receber 
   
Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: 2012 20.450 4.229 4.229  

Contrato de Swap --   
  Posição passiva: 91% do CDI  
  Posição ativa: US$ + 2,4% a 2,7%  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: 2012 35.575 6.996 6.996  
 ------------ ------------ ------------  
 56.025 11.225 11.225  
 ======= ======= =======  

Contratos de swap de taxa de juros – são classificados e registrados pelo seu valor justo e se 
baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos denominados em Dólares - Finimp, previstos 
para as datas de vencimento dos contratos até junho de 2012. Tiveram seus ganhos e perdas 
realizados registrados no resultado, na rubrica “Despesas financeiras – juros sobre 
empréstimos”. Os valores provisionados correspondiam ao valor justo desses derivativos e 
foram calculados a partir dos dados obtidos na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros como a taxa de juros futura nas datas de vencimento e algoritmos 
próprios, e comparados com as informações obtidas diretamente da instituição financeira 
contraparte que avalia esses instrumentos financeiros. 

Os derivativos são negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estão 
sujeitos a depósito de margem. Em 31 de dezembro de 2012, o resultado com esses 
derivativos foi uma receita de R$3.038. Em 2011 o resultado com esses derivativos foi uma 
receita de R$11.225. 
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d.5.2) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros não derivativos: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição de 
juros variáveis da Companhia e suas controladas, são como segue: 

2012 2011 

Descrição 

Valor do 
principal
R$ mil 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

   
Contrato de empréstimo --   
  Juros: 102% do CDI  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: junho/2013 200.000 6.967 206.967 7.827  207.827 

Contrato de empréstimo --   
  Juros: 106,5% do CDI  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: abril/2014 40.000 1.577 41.577 -      -     

Contrato de Swap --  
  Juros: 117,7% do CDI  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: outubro/2014 200.000 5.730 205.730 9.389  209.389 

 ------------ ------------ ------------ ------------  ------------ 
 440.000 14.274 454.274 17.216  417.216 
 ======= ======= ======= =======  ======= 

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2012, é como segue: 

Vencimento Risco

Saldo
médio do 
principal 

Cenários 

Provável II III 
      

2013 Alta do CDI 340.000  (23.365) (30.416) (36.632) 
2014 Alta do CDI 146.667  (10.058) (14.460) (17.448) 

   ======  ======  ======  

Valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa 
de juros em seus respectivos anos e cenários, considerando-se os saldos médios dos 
empréstimos em cada ano.  

Cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, considerando-se os vencimentos do principal e do juros.  Para 
os cenários II e III, foi considerada uma majoração das taxas futuras do “CDI” em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas de juros futuras do CDI foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.6 - Risco de crédito--A Companhia está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e 
equivalentes de caixa, aos títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse 
risco é mitigado pela política de efetuar transações financeiras somente em instituições 
financeiras de grande porte.   

O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a 
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito 
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, 
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que 



657

38

abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de crédito 
para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.

d.7 – Gestão de liquidez--Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os 
vencimentos dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de liquidação dos 
mesmos, e utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como 
segue: 

Total 

Prazo de liquidação previsto 

Obrigações contratuais 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 3 

anos 
De 3  a 5 

anos 
Mais de  
5 anos 

  Empréstimos e financiamentos 761.295 413.780 318.331 27.576  1.608  
  Debêntures com parte relacionada 12.261 12.261 -     -      -      
  Fornecedores 190.427 190.427 -     -      -      
 ----------- ----------- ----------- -----------  -----------  
 963.983 616.468 318.331 27.576  1.608  
 ====== ====== ====== ======  ======  

d.8 – Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a 
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus 
acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas 
demonstrações financeiras. A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta: 

Consolidado 
2012 2011 

     
Empréstimos e financiamentos 703.814  857.591  
Instrumentos derivativos -        6.742  
Caixa e equivalentes de caixa (109.298) (146.616) 
Títulos e valores mobiliários (1.580) (88) 
 -------------  -------------  
  Total da dívida líquida 592.936  717.629  

-------------  -------------  
  Total do patrimônio líquido 1.217.533  1.206.497  
 -------------  -------------  
  Total da dívida líquida 
     e patrimônio líquido 1.810.469  1.924.126  
 ========  ========  



658

39

22. REMUNERAÇÃO POR AÇÕES 

Antes da constituição da Companhia, a controlada SGUS administrava plano de opções de 
compra de ações, o qual foi convertido, em 24 de janeiro de 2006, em um plano equivalente, 
porém com ações da própria Companhia. Nessa data, o plano de ações da controlada SGUS 
deixou de existir. Encontra-se, abaixo, um resumo das opções de ações: 

Opções 
existentes 

Média ponderada  
de preço de exercício 

Existentes e exercíveis em 31 de dezembro de 2011 555.216 R$24,31 
Expiradas (555.216) R$24,31 

------------- ------------ 
Existentes e exercíveis em 31 de dezembro de 2012 -      - 

======= ======= 

A tabela a seguir resume as informações sobre as opções de ações existentes em 31 de 
dezembro de 2011: 

31.12.2011 

Preço de 
 exercício 

R$
Opções

existentes

Média
ponderada 

da vida 
contratual 

remanescente 

   

15,51    65.400  0,31 ano 

25,48  489.816  0,31 ano 

-------  ----------   

24,31  555.216   

=====  =======   

23. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 

Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os 
quais informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular 
pelo principal tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um 
segmento individual e avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento 
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação 
de desempenho dos investimentos e dos principais executivos da Companhia  são feitas em 
base consolidada. A Companhia e suas controladas possuem dois segmentos operacionais 
distintos: “Industria” e “Varejo”. 

A Companhia possui diversas fábricas que se suprem entre si de forma que, em seu conjunto, 
formam uma indústria integrada de fiação, tecelagem, acabamento e confecção de produtos 
têxteis para o lar. Não há na Companhia a segmentação operacional entre as categorias de 
vendas, sendo os relatórios suportes à tomada de decisões estratégicas e operacionais sempre 
consolidados. Não há unidades operacionais específicas para cada categoria de produtos 
vendidos e portanto essas operações estão sob a denominação de segmento de “Indústria”, 
pois seus produtos são vendidos para clientes que não são os consumidores finais. 

As controladas MMartan e ASW possuem um conjunto de informações isoladas e decisões de 
investimentos, preços, expansão de lojas, entre outros, que são tomadas à parte e se 
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constituem no segmento “Varejo”, pois suas vendas são realizadas aos consumidores finais 
dos produtos.  

As informações financeiras no mercado brasileiro, das operações continuadas, separadas 
pelos segmentos de negócios acima explicados são como seguem (em milhões de reais):  

2012 2011 
Indústria Varejo Total Indústria Varejo Total 

Vendas líquidas 794,9 224,7 1.019,6 760,5 181,4  941,9 
Custo dos produtos vendidos (594,1) (112,5) (706,6) (586,4) (82,7) (669,1)
 ---------- ---------- ------------ ---------- ----------  ---------- 
Lucro bruto 200,8 112,2 313,0 174,1 98,7  272,8 
Despesas de vendas, gerais 
   e administrativas (*) (146,4) (147,3) (293,7) (146,3) (95,2) (241,5)
Outros (5,0) (6,3) (11,3) (2,6) (1,0) (3,6)
 ---------- ---------- ------------ ---------- ----------  ---------- 
Resultado operacional 49,4 (41,4) 8,0 25,2 2,5  27,7 
Resultado financeiro (83,9) (10,8) (94,7) (82,1) (9,3) (91,4)
 ---------- ---------- ------------ ---------- ----------  ---------- 
Resultado antes dos impostos (34,5) (52,2) (86,7) (56,9) (6,8) (63,7)
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

Depreciação e amortização 65,6 8,8 74,4 60,3 4,4  64,7 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

(*) O segmento de varejo inclui despesas de aluguel, condomínio e outras, das lojas recém 
inauguradas, cuja maturidade de vendas ocorrerá ao longo dos próximos trimestres. 

A Administração da Companhia também gerencia seus negócios por região geográfica. As 
regiões de negócios destacadas são: Brasil e Outros países (Argentina, Canadá e EUA, 
principalmente).  

Abaixo a Companhia apresenta as informações por região geográfica das operações 
continuadas (expressas em milhões de Reais): 

2012 2011 

Brasil
Outros
países Total Brasil

Outros
países Total 

Vendas líquidas 1.019,6 663,3 1.682,9 941,9 465,9  1.407,8 
Custo dos produtos vendidos (706,6) (574,3) (1.280,9) (669,1) (393,9) (1.063,0)
 ------------ ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Lucro bruto 313,0 89,0 402,0 272,8 72,0 344,8
Despesas de vendas, gerais 
   e administrativas (293,7) (60,5) (354,2) (241,5) (40,9) (282,4)
Outras, líquidas (11,3) 77,3 66,0 (3,6) 3,5  (0,1)
 ------------ ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Resultado operacional 8,0 105,8 113,8 27,7 34,6  62,3 
Resultado financeiro (94,7) (25,1) (119,8) (91,4) (15,9) (107,3)
 ------------ ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Resultado antes dos impostos (86,7) 80,7 (6,0) (63,7) 18,7  (45,0)
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

Depreciação e amortização 74,4 7,9 82,3 64,7 13,4  78,1 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

A Companhia em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de 
acordo com as categorias de venda (ou linhas de produtos) como: cama, mesa e banho, utility 
bedding, produtos intermediários, e outros.  
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As informações de venda por categoria ou linha de produtos das operações continuadas são 
como segue: 

Consolidado 
2012 2011 

Vendas líquidas (em milhões de Reais):  
  Cama, mesa e banho 755,6 675,6  
  Utility bedding 318,9 198,1  
  Produtos intermediários 227,9 244,0  
  Outros 380,5 290,1  
 ------------- -------------  
 1.682,9 1.407,8  
 ======== ========  
Volumes (toneladas mil):  
  Cama, mesa e banho 35,9 33,8  
  Utility bedding 32,2 24,5  
  Produtos intermediários 31,0 30,7  
 ------------- -------------  
 99,1 89,0  
 ======== ========  

A Companhia possui mais de 10.000 clientes ativos em 31 de dezembro de 2012 e apenas um 
cliente concentrou vendas superiores a 10% das vendas líquidas. 

24. DESPESA POR NATUREZA 

A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado consolidado por função. A 
seguir apresenta as despesas por natureza e sua classificação por função. 

Por natureza: 

Consolidado 
2012 2011 

Custos das matérias primas, mercadorias e serviços 
   adquiridos de terceiros (1.339.987) (1.457.190) 
Benefícios a empregados (365.834) (363.892) 
INSS (40.965) (61.653) 
Depreciação e amortização (93.992) (100.467) 
Variação dos estoques de produtos acabados e em processo (66.709) 91.305  
Variação cambial nos estoques de controlada no exterior 11.302  19.415  
Outros (103.764) (73.366) 
 --------------  --------------  
 (1.999.949) (1.945.848) 
 ========   ========   
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Por função: 

Consolidado 
2012 2011 

Operações continuadas:   
  Custo dos produtos vendidos (1.280.923) (1.062.981) 
  Vendas (243.333) (179.935) 
  Gerais e administrativas (104.592) (95.531) 
  Honorários da administração (6.341) (6.923) 
 --------------  --------------  
Total das operações continuadas (1.635.189) (1.345.370) 

Operações descontinuadas:   
  Custo dos produtos vendidos (325.349) (528.075) 
  Vendas (24.340) (48.674) 
  Gerais e administrativas (15.071) (23.729) 
 --------------  --------------  
Total das operações descontinuadas (364.760) (600.478) 
 --------------  --------------  
 (1.999.949) (1.945.848) 
 ========  ========   

25. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Segue, abaixo, a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida apresentada 
na demonstração de resultado: 

Consolidado 
2012 2011 

RECEITA OPERACIONAL:   
 Vendas brutas 2.088.291  1.772.045  
 Deduções das vendas (405.382) (364.204) 
 -------------  -------------  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.682.909  1.407.841  
 ========    =======  

26. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO 

O lucro (prejuízo) básico por ação foi calculado como segue: 

2012 2011 
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES CONTINUADAS (7.910) (140.276) 
   
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
    OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (135.350) (269.643) 
 -------------  -------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (143.260) (409.919) 
   
Número médio ponderado das ações ordinárias: 171.823.712  143.647.424  
   
PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO (R$):    
  Das operações continuadas (0,0460) (0,9765) 
  Das operações descontinuadas (0,7877) (1,8771) 
 -----------  -----------  
  Total (0,8337) (2,8536) 
 ======  ======  

A Companhia não possui ações com potencial efeito dilutivo. Portanto, o lucro básico por ação 
é igual ao lucro diluído por ação. 
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27. OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 

A composição de “Outras, líquidas” na demonstração de resultados é como segue: 

Consolidado 
2012 2011 

Ganho líquido com a venda de ativos intangíveis 75.715  -         
Ganhos e perdas atuariais com planos de aposentadoria(*) (7.268) (5.028) 
Outros (2.425) 4.858  
 -------------  -------------  
 66.022  (170) 
 ========  ========  

(*) Vide nota explicativa n° 29 sobre efeitos nas demonstrações financeiras pela aplicação do 
CPC 33R1 (IAS19R) a partir de 1º de janeiro de 2013. 

28. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

Em 2011, a Companhia anunciou a descontinuidade de algumas operações de sua controlada 
norte-americana (SGUS). Essas operações representam os negócios referentes às linhas de 
produtos “fashion bedding” e “banho” com as marcas próprias e de terceiros. As operações de 
“utility bedding” e as operações da controlada canadense continuarão operando. 

Em conexão com a descontinuidade de algumas operações da controlada SGUS, a qual 
importava direta ou indiretamente a totalidade da produção da controlada CSA destinada ao 
mercado norte americano, a controlada CSA, à mesma época, também anunciou programa de 
readequação de sua capacidade fabril aos mercados interno e do Mercosul, anunciando 
investimentos na transformação de 3 unidades fabris em polo de desenvolvimento urbano. As 
unidades de: (i) São Gonçalo do Amarante, RN; (ii) matriz em Montes Claros, MG; e (iii) parte 
da unidade em Blumenau, SC, serão transformadas em áreas de desenvolvimento urbano, 
com construção de conjuntos residenciais, escritórios e shopping centers com fortes 
investimentos na construção civil, comércio e serviços. Os investimentos poderão ser próprios 
ou de terceiros. 

Parte das máquinas e equipamentos dessas unidades está sendo realocado para outras 
unidades fabris e o restante dos equipamentos, incluindo os equipamentos que foram 
substituídos de outras unidades fabris, está classificado na rubrica “Imobilizado disponível para 
venda”, pelo seu valor de mercado, quando inferior ao valor do custo residual (vide nota 9.b). 

Os imóveis e instalações continuam classificados nas rubricas originais do ativo imobilizado, 
tendo-se em conta que seu valor residual é inferior aos valores de realização orçados nos 
projetos de urbanização acima mencionados, e que se constituirão futuramente em 
investimentos nos respectivos projetos. 

Para fins comparativos, as demonstrações do resultado consolidado, para o exercício findo em 
31 de dezembro de 2011, estão apresentadas considerando as operações descontinuadas. 
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O resultado consolidado das operações descontinuadas está apresentado a seguir. 

Consolidado 
2012 2011 

Resultado das operações descontinuadas:   
  Receitas  276.039  403.735  
  Despesas  (361.180) (578.001) 
  Depreciação e amortização (11.707) (22.477) 
  Provisão para perdas na realização dos ativos imobilizados -      (59.902) 
  Outras despesas com reestruturação (*) (38.502) (27.898) 
  Reversão da provisão de imposto diferido passivo - (SGUS) -      14.900  

----------  -----------  
Total das operações descontinuadas (135.350) (269.643) 

======  ======  
Total do fluxo de caixa gerado pelas (aplicados nas) 
  operações descontinuadas:   
  Resultado das operações (135.350) (269.643) 
  Depreciação e amortização 11.707  22.477  
  Provisão para perdas na realização dos ativos imobilizados -      59.902  
  Reversão da provisão de imposto diferido passivo - (SGUS) -      (14.900) 

----------  ----------  
Total do caixa aplicado nas operações descontinuadas (123.643) (202.164) 

======  ======  

 (*) Inclui, principalmente, complemento de provisão para custos de arrendamento não 
recuperáveis e perdas na realização de imóveis disponíveis para venda por variação nos 
preços de mercado daqueles imóveis da controlada SGUS, contabilizados, em sua maior parte 
no 4º trimestre de 2012. 

No decorrer do exercício de 2012, foram implementadas todas as medidas para a adequação 
dos parques fabris remanescentes, e as unidades da controlada CSA, destinadas aos projetos 
imobiliários, também tornaram-se totalmente disponíveis. A Administração da controlada CSA 
está em negociação com parceiros interessados na viabilização dos projetos e, já nesse 
próximo exercício, é esperado o início de suas execuções.  

Para o exercício de 2013, não são esperadas despesas ou transações envolvendo operações 
descontinuadas. 
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29. EFEITOS PELA APLICAÇÃO DO CPC 33(R1) EM 2013 

Conforme determinado pelo CPC e CVM, a partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de 
janeiro de 2013, os ganhos e perdas atuariais em planos de aposentadoria reconhecidos como 
lucros e perdas até 31 de dezembro de 2012, não mais transitarão pela demonstração de 
resultado, passando a ser reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, como “Outros 
resultados abrangentes”. A seguir, a Companhia apresenta, abaixo, o impacto dessa aplicação 
nas demonstrações do resultado, para os trimestres de 2012 e para os exercícios de 2012 e 
2011:

Trimestres findos em: Exercícios de 

31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 2012 2011 
       
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 367.137  394.110  462.315  459.347  1.682.909  1.407.841  
       
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (271.453) (300.826) (360.997) (347.647) (1.280.923) (1.062.981) 
 ------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
LUCRO BRUTO 95.684  93.284  101.318  111.700  401.986  344.860  
       
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:       
 De vendas (55.047) (59.393) (61.006) (67.887) (243.333) (179.935) 
 Gerais e administrativas (25.861) (24.765) (26.600) (27.366) (104.592) (95.531) 
 Honorários da administração (1.434) (1.398) (1.355) (2.154) (6.341) (6.923) 
 Outras, líquidas (608) 66.185  11.541  (3.828) 73.290  4.858  
 ------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO OPERACIONAL AJUSTADO 12.734  73.913  23.898  10.465  121.010  67.329  
       
 Despesas financeiras – juros e encargos (22.963) (21.022) (19.010) (17.577) (80.572) (72.599) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros (12.835) (13.301) (13.867) (11.030) (51.033) (45.006) 
 Receitas financeiras 2.997  5.574  3.594  5.365  17.530  26.694  
 Variações cambiais líquidas 309  137  (1.778) (4.395) (5.727) (16.437) 
 ------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS AJUSTADO (19.758) 45.301  (7.163) (17.172) 1.208  (40.019) 
       
Provisão para imposto de renda e contribuição social:       
 Corrente (636) (795) (3.453) 1.064  (3.820) (23.747) 
 Diferido 215  28  (9) 831  1.065  (68.729) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
   PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES  
   CONTINUADAS AJUSTADO (20.179) 44.534  (10.625) (15.277) (1.547) (132.495) 
       
Ganhos e perdas atuariais com plano de aposentadoria 421  466  468  (8.623) (7.268) (5.028) 
 ------------  -------------  ------------  ------------  ------------  ------------  
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
   PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES  
  CONTINUADAS ANTES DOS AJUSTES (19.758) 45.000  (10.157) (23.900) (8.815) (137.523) 
 =======  =======  =======  =======  =======  =======  

* * * * * * * * * * * * * * 
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Bovespa: SGPS3 
12/11/2013 
Cotação: R$1,68 
No. de ações: 200 milhões 
Valor de mercado: R$336 milhões 

Reunião pública APIMEC com 
investidores, analistas e demais 
profissionais do mercado de capitais 
conforme informações abaixo e com 
transmissão ao vivo pela internet no 
site www.springs.com/ri. 

13/11/2013 - Horário: Welcome 
Coffee às 16:00h (Brasília). Início da 
apresentação às 16h30 (Brasília) /  
13:30h (Nova Iorque) / 18:30h 
(Londres)  
Hotel Tivoli - Sala Itaim, Alameda Santos, 
1437. Cerqueira César - São Paulo, SP. 

RSVP: Favor confirmar sua presença 
enviando um e-mail para 
apimecsp@apimecsp.com.br ou ligando 
para (11)3107-1571. 

Relações com Investidores: 
 
Luiz Henrique Valverde 
Diretor de Relações com Investidores 

Gustavo Kawassaki 
Gerente de Relações com Investidores 
 
Tel.: +55(11) 2145-4476 
ri@springs.com 
www.springs.com/ri 
 

1. Destaques do 3T13: 
 
• Crescimento de 19% das receitas bruta e líquida em relação ao 3T12, alcançando 

R$675 milhões e R$549 milhões, respectivamente. 

• Crescimento de 24% das receitas bruta e líquida em relação aos 9M12, 
alcançando R$1.861 milhões e R$1.515 milhões, respectivamente. 

• Crescimento de receita em todas as linhas de produtos em relação ao 3T12: 
CAMEBA (27%), utility bedding (10%), produtos intermediários (12%) e varejo 
(6%). 

• Crescimento de 30% da receita líquida do CAMEBA na América do Sul em relação 
ao 3T12, alcançando R$230 milhões.  

• Aumento de 27% no lucro bruto quando comparado com o 3T12, alcançando 
R$128 milhões, representando margem bruta de 23%.  

• Crescimento de 55% no lucro bruto do atacado na América do Sul, alcançando 
R$80 milhões.  
 

• Melhora de 5,1 pontos percentuais na margem bruta do atacado na América do 
Sul e de 2,2 pontos percentuais na margem bruta do varejo em relação ao 3T12.  

 
• Excluído o resultado da venda de ativos (marcas no mercado norte-americano 

ocorrido em 2012), a Companhia demonstrou importante avanço na geração 
operacional de caixa que atingiu R$102 milhões nos 9M13 contra R$4 milhões nos 
9M12 (incluindo as operações descontinuadas que demandaram recursos em 
2012). 

• Maior EBITDA ajustado¹ do ano, totalizando R$47 milhões, o dobro do EBITDA 
ajustado do 1T13. 

• As lojas Artex, MMartan e Casa Moysés somaram 233 pontos de venda (incluindo 
e-commerce) ao final do 3T13. 

 
 
 
¹ Resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, 
depreciações e amortizações. Os ajustes mencionados referem-se: (i) à eliminação do resultado das 
operações descontinuadas ao longo do ano de 2012 e (ii) à eliminação do ganho líquido com a venda de 
ativos, com destaque para venda de marca no mercado norte-americano ocorrida no 2T12. 

 
 
 

Receita líquida da Springs cresce 19% no 3T13 e 24% nos 
9M13. Lucro bruto aumenta 27% no 3T13 

São Paulo, 12 de novembro de 2013 - A Springs Global apresenta os resultados do terceiro trimestre de 2013 (3T13) e dos nove 
meses de 2013 (9M13). As informações financeiras são apresentadas em Reais (R$) e estão consolidadas de acordo com as 
normas do IFRS.  

A Springs é líder em produtos de cama, mesa e banho nas Américas, detentora de marcas tradicionais e líderes em seus 
segmentos de atuação, estrategicamente posicionadas de forma a atender eficientemente a clientes de diferentes perfis 
socioeconômicos. A Springs conta com operações verticalmente integradas e unidades industriais em estado da arte localizadas 
no Brasil, Estados Unidos e Argentina.  
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Abaixo seguem informações resumidas da Springs Global:

2. Nosso Modelo de Negócio:  

A Springs está organizada em 3 segmentos de negócios: Atacado América do Sul, Atacado América do Norte 
e Varejo. A receita líquida por segmento de negócio e sua participação no total das vendas líquidas 
consolidadas são mostradas no diagrama abaixo: 

 
 

¹ Resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, depreciações e amortizações. Os ajustes 
mencionados referem-se: (i) à eliminação do resultado das operações descontinuadas ao longo do ano de 2012 e (ii) à eliminação do ganho líquido 
com a venda de ativos, com destaque para venda de marca no mercado norte-americano ocorrida no 2T12. 

Resumo dos resultados (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
Recei ta  bruta          675,5          565,3 19,5%       1.861,1       1.503,7 23,8%
Recei ta  l íquida          548,8          462,3 18,7%       1.514,9       1.223,6 23,8%
Lucro bruto          128,4          101,3 26,8%          347,2          290,3 19,6%
  Margem % 23,4% 21,9% 1,5 p.p. 22,9% 23,7% (0,8 p.p.)
EBITDA a jus tado¹            46,6            45,0 3,6%          102,2            95,4 7,1%
   Margem¹ % 8,5% 9,7% (1,2 p.p.) 6,7% 7,8% (1,1 p.p.)

Receita líquida (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
América do Sul          368,2          304,2 21,0%          980,5          819,6 19,6%
     Ata cado          302,3          242,1 24,9%          800,7          655,9 22,1%
     Varejo            65,9            62,1 6,1%          179,8          163,7 9,8%
América do Norte          180,6          158,1 14,2%          534,4          404,0 32,3%
Receita líquida total          548,8          462,3 18,7%       1.514,9       1.223,6 23,8%

Linha de Produtos 3T13 3T12 % var 13-12 3T13 3T12 % var 13-12 3T13 3T12 % var 13-12
Cama, mesa  e banho 302,8 237,9 27,3%    12.506    11.022 13,5%        24,2        21,6 12,0%
Utility bedding 108,1 98,0 10,3%      9.218      9.068 1,7%        11,7        10,8 8,3%
Produtos  intermediári os 72,0 64,3 12,0%      9.550      8.724 9,5%          7,5          7,4 1,4%
Varejo 65,9 62,1 6,1%           -             -                   -             -             -                   -   
Total 548,8 462,3 18,7%    31.274    28.814 8,5%        17,5        16,0 9,4%

Preço médio (R$)/KgReceita líquida (R$ mihões) Volume (ton)
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2.1 NOSSAS OPERAÇÕES E NOSSAS MARCAS

A Springs possui e opera plantas industriais de produtos têxteis para o lar em estado da arte. São 9 unidades 
de produção no Brasil, 5 nos Estados Unidos e 1 na Argentina. No Brasil, a Springs opera unidades de 
produção verticalmente integradas desde a fiação, passando pela tecelagem, preparação, tinturaria, 
estamparia, acabamento e confecção de produtos têxteis para o lar. A Springs também possui uma trading em 
Xangai, China. Suas atividades industriais são focadas em três linhas de produtos: Cama, mesa e banho 
(CAMEBA), utility bedding e produtos intermediários. 

CAMEBA: A Companhia desenha, fabrica e comercializa uma linha completa de produtos coordenados com 
suas marcas e licenças, além de private label, que são distribuídos através dos grandes varejistas nos seus 
mercados de atuação e pelos canais monomarcas em lojas próprias e franqueadas. A linha de produtos  inclui 
lençóis e fronhas avulsos, jogos de lençóis, toalhas de mesa, toalhas de banho, tapetes e acessórios para o 
banheiro.  

Utility bedding: Essa categoria de produtos está representada por travesseiros, protetores de colchão e 
colchas. As unidades fabris desses produtos estão baseadas nos Estados Unidos e no Brasil.  

Produtos intermediários: A Companhia fabrica e comercializa fios e tecidos para um mercado representado 
principalmente por pequenas e médias confecções, malharias e tecelagens. Os tecidos são vendidos no seu 
estado natural ou tintos e estampados. 

A Springs distribui seus produtos através dos canais de atacado e varejo conforme discutido abaixo.   

2.1.1. ATACADO AMÉRICA DO SUL

Os produtos de CAMEBA e Intermediários são vendidos nos mercados multimarcas sul-americanos sob 
marcas tradicionais, líderes nos seus segmentos de atuação, incluindo: Artex e Santista (Brasil), Arco Íris, 
Fantasia e Palette (Argentina). Os principais clientes da Springs no segmento multimarcas são lojas de 
departamento, grandes varejistas, além de lojas e redes especializadas em CAMEBA, de pequeno e médio 
porte.  

Nossas marcas constituem uma importante vantagem competitiva, sendo todas elas tradicionais e líderes nos 
seus segmentos de atuação. As marcas e seus produtos estão estrategicamente posicionados de forma a 
atender eficientemente a clientes de diferentes perfis socioeconômicos ao mesmo tempo em que o risco de 
sobreposição e competição entre as mesmas é reduzido. São elas: 

Artex (Brasil): produtos de qualidade seguindo o conceito de luxo acessível, atualizados com as mais novas 
tendências da moda.  São quatro diferentes Home Life Styles: Atual, Relax, Tendência e Elegance. 

Santista (Brasil): marca tradicional de produtos de cama, mesa, banho e acessórios de cama com grande 
penetração nos mercados de consumo popular e institucional. 

Palette (Argentina): produtos de qualidade seguindo o conceito de luxo acessível. Marca líder de mercado 
com mais de 30 anos de presença junto ao mercado consumidor argentino. 

Arco-Íris (Argentina): marca de produtos com design e estilo tradicionais, com foco em diferentes gostos e 
tendências, e grande penetração de mercado. 

Fantasia (Argentina): produtos têxteis de cama e banho para os clientes dos canais de distribuição de 
consumo popular. 

2.1.2. VAREJO  

No Brasil, a Companhia opera lojas monomarcas próprias e/ou franqueadas com as marcas Artex, MMartan e 
Casa Moysés, que, em conjunto, lhe garantem presença e cobertura em todo o território nacional. Cada 
bandeira possui um formato operacional específico e bem definido, incluindo um portfolio de produtos próprios 
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e um conjunto de estratégias de marketing e de merchandising voltadas ao atendimento de distintos grupos 
consumidores. 

Artex: A Artex está focada em servir clientes interessados em produtos de boa qualidade, na oferta de grande 
variedade (modelos e cores), além de preços competitivos e um atendimento eficiente na loja. Os produtos 
comercializados com a marca Artex são confeccionados pela Companhia. 

MMartan: Marca de desejo na categoria de cama, mesa e banho. É sinônimo de qualidade e de produtos 
sofisticados e atuais, representando uma importante grife no mercado de cama, mesa e banho nacional. Os 
produtos comercializados com a marca MMartan são confeccionados pela Companhia a partir de tecidos de 
elevada qualidade e produtos importados. 

Casas Moysés: Esta marca está focada em consumidores interessados em produtos de altíssima qualidade e 
com expectativa de atendimento diferenciado. É uma marca referência de alto luxo no mercado brasileiro, com 
presença e tradição desde 1930. Os produtos da marca Casas Moysés são fabricados a partir de tecidos de 
alto padrão, importados de terceiros e são comercializados exclusivamente através das lojas de bandeira 
MMartan e Casa Moysés. 

2.1.3. AMÉRICA DO NORTE 

Os produtos de CAMEBA e Utility Bedding são vendidos nos mercados multimarcas norte-americanos sob 
marcas tradicionais, líderes nos seus segmentos de atuação, incluindo: Springmaid, Wabasso e Texmade. Os 
principais clientes da Springs no segmento multimarcas são lojas de departamento, grandes varejistas, além 
de lojas e redes especializadas em CAMEBA, de pequeno e médio porte. 

Springmaid (EUA e Canadá): marca de produtos voltados ao segmento de luxo acessível. Primordialmente 
comercializado através de redes de lojas de grande superfície na América do Norte. 

Wabasso (Canadá): Estabelecida em 1907 como uma marca nacional de produtos têxteis no Canadá. 
Wabasso é sinônimo de qualidade, bom gosto, estilo e conforto.  

Texmade (Canadá): Marca tradicional de produtos de cama e banho voltada para clientes institucionais no 
Canadá.  

3. Desempenho Econômico Financeiro 

Desde o 1T13, a Springs passou a apresentar seus resultados segregados entre Atacado América do Sul 
(Brasil e Argentina), Varejo (Brasil) e América do Norte (Estados Unidos e Canadá), seus segmentos de 
negócios. 

3.1 Receita Bruta e Líquida:

No 3T13, a receita bruta consolidada alcançou R$675 milhões contra R$565 milhões no 3T12. A receita 
líquida consolidada apresentou um aumento de 19%, passando de R$462 milhões no 3T12 para R$549 
milhões no 3T13. Nos 9M13, a receita líquida alcançou R$1.515 milhões, superando em 24% a receita líquida 
do mesmo período do ano anterior. 
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3.1.1 América do Sul: 

No 3T13, a receita líquida na América do Sul apresentou um aumento de 21%, passando de R$304 
milhões no 3T12 para R$368 milhões no 3T13, representando 67% do total da receita da Companhia. 
Na América do Sul, destacam-se os crescimentos de 25% e 6% da receita nos segmentos de atacado 
e varejo, respectivamente, no 3T13 quando comparado com o 3T12. Nos 9M13, a receita líquida 
aumentou 20% em relação aos 9M12, totalizando R$981 milhões. 

3.1.1.1 América do Sul – Atacado: 

Produtos Intermediários 

A receita líquida dessa linha de produtos foi de R$72 milhões no 3T13, o que representou um aumento 
de 12% em relação ao 3T13, e uma redução na sua participação nas receitas líquidas consolidadas de 
14% no 3T12 para 13% no 3T13. Destaca-se o crescimento das vendas de 12% na linha de tecidos em 
função da forte demanda do segmento de confecções. A Companhia projeta redução gradual na 
participação dos produtos intermediários no seu faturamento total, em decorrência do crescimento da 
produção de artigos confeccionados, que possuem maior valor agregado. 

Cama, Mesa e Banho 

A receita líquida de CAMEBA na América do Sul apresentou um aumento de 30%, passando de R$178 
milhões no 3T12 para R$230 milhões no 3T13, decorrente tanto do aumento de preços quanto de 

Receita líquida América do Sul (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
Atacado         302,3         242,1 24,9%         800,7         655,9 22,1%
Intermediários           72,0           64,3 12,0%         184,6         172,3 7,1%
Cama, mesa  e banho         230,3         177,8 29,5%         616,1         483,6 27,4%
Varejo           65,9           62,1 6,1%         179,8         163,7 9,8%
Total         368,2         304,2 21,0%         980,5         819,6 19,6%
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volumes. Cabe destacar o desempenho do CAMEBA na Argentina. Constata-se um importante 
potencial de crescimento nas vendas para lojas especializadas. 

3.1.1.2 América do Sul – Varejo: 

A receita líquida das operações de varejo da Companhia alcançou R$66 milhões no 3T13, crescimento 
de 6% quando comparado com o 3T12 e 10% no acumulado do ano. 

Esse desempenho foi influenciado pelo aumento do número de lojas e pelo bom desempenho das 
vendas no início do trimestre, o que terminou não se sustentando, em especial no mês de setembro. A 
nossa nova coleção primavera-verão já foi lançada e esperamos melhor desempenho no último 
trimestre de 2013, inclusive nas vendas de Natal. 

MMartan 

A Springs encerrou o 3T13 com 170 lojas MMartan entre franqueadas e próprias, conforme tabela 
abaixo: 

Artex 

Foram inauguradas 3 novas lojas Artex no 3T13, o que representou um aumento de 18 lojas em relação 
ao 3T12. Lojas dessa bandeira se encontram em fase de maturação operacional. 

MMartan 3T13 2T13 3T12
Número de lojas            170            169            174 
- Franquias            120            120            126 
- Próprias *              50              49              48 
*Incluindo e-commerce

Artex 3T13 2T13 3T12
Número de lojas  próprias              62              59              44 



671

  

  7

3.1.2 América do Norte: 

A receita líquida na América do Norte apresentou aumento de 14%, passando de R$158 milhões no 
3T12 para R$181 milhões no 3T13, refletindo basicamente a desvalorização de 13% do Real frente ao 
Dólar norte-americano entre  os respectivos trimestres. No acumulado do ano, a receita líquida da 
América do Norte totalizou R$534 milhões, representando aumento de 32% quando comparado com o 
mesmo período do ano anterior, refletindo a desvalorização cambial de 11% entre períodos e o 
crescimento de venda de produtos de utility bedding.  

3.2 Custo dos Produtos Vendidos (CPV):  

O custo dos produtos vendidos (CPV) aumentou 16%, passando de R$361 milhões no 3T12 para 
R$420 milhões no 3T13. Em relação à receita líquida, o CPV decresceu de 78% no 3T12 para 77% no 
3T13. A tabela abaixo apresenta, para os períodos indicados, os custos de materiais, de conversão e 
outros, bem como a despesa de depreciação dos ativos de produção e distribuição:  

O CPV foi distribuído da seguinte forma:  

Em linhas gerais, o aumento do CPV entre trimestres está associado ao maior volume de vendas e às 
variações no mix de produção e vendas. 

3.2.1 Materiais: 

Os custos de materiais, que incluem principalmente a matéria-prima (algodão e poliéster) e produtos 
químicos, aumentaram 20% no período, passando de R$226 milhões no 3T12 para R$271 milhões no 
3T13. Em relação à receita líquida, os custos de materiais representaram 49%, em linha com o 3T12.  

Custo dos produtos vendidos (R$ milhões) 3T13 % RL 3T12 % RL % var 13-12 9M13 % RL 9M12 % RL % var 13-12
Materia is       271,1 49,4%       226,4 49,0% 19,7%       742,4 49,0%       578,8 47,3% 28,3%
Cus to de convers ão e Outros       131,6 24,0%       117,3 25,4% 12,2%       372,2 24,6%       301,9 24,7% 23,3%
Deprecia ção         17,7 3,2%         17,3 3,7% 2,3%         53,1 3,5%         52,6 4,3% 1,0%
Total       420,4 76,6%       361,0 78,1% 16,5%    1.167,7 77,1%       933,3 76,3% 25,1%

Materiais; 
65%

Custo de 
conversão e 
Outros; 31%

Depreciação; 
4%

3T13

Materiais; 
63%

Custo de 
conversão e 
Outros; 32%

Depreciação; 
5%

3T12
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3.2.2 Custos de conversão e Outros: 

Os custos de conversão e outros, que incluem principalmente mão-de-obra, energia elétrica e outras 
utilidades, aumentaram 12%, passando de R$117 milhões no 3T12 para R$132 milhões no 3T13. Os 
custos de conversão, percentualmente às receitas líquidas, decresceram de 25% no 3T12 para 24% no 
3T13. 

3.2.3 Depreciação: 

Os custos de depreciação dos ativos de produção e distribuição mantiveram-se praticamente em linha 
com o 3T12, totalizando R$18 milhões no 3T13. 

3.3 Lucro Bruto:  

O lucro bruto no período aumentou 27%, passando de R$101 milhões no 3T12 para R$128 milhões no 
3T13. Houve um aumento de 1,5 ponto percentual na margem bruta, que passou de 21,9% no 3T12 
para 23,4% no 3T13.  

O gráfico abaixo apresenta o lucro bruto para os períodos indicados: 

A tabela abaixo apresenta o lucro bruto para os períodos e segmentos indicados: 

3.3.1 América do Sul - Atacado: 

No 3T13, o lucro bruto do atacado na América do Sul foi de R$80 milhões, representando um aumento 
de 55% com relação ao trimestre do ano anterior. A margem bruta do 3T13 foi de 26,4%, um aumento 
de 5,1 pontos percentuais com relação à margem do mesmo período do ano anterior devido, em parte, 
à maior absorção dos custos fixos em decorrência da maior taxa de utilização da capacidade de 
produção instalada. 

Lucro Bruto (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 3T13 3T12 % var 13-12 3T13 3T12 % var 13-12 3T13 3T12 % var 13-12
Receita  l íquida 302,3 242,1 24,9% 65,9 62,1 6,1% 180,6 158,1 14,2% 548,8 462,3 18,7%
(-) Custo dos  produtos  vendidos  (222,5)  (190,6) 16,7%  (34,9)  (34,3) 1,7%  (162,9)  (136,0) 19,8%  (420,4)  (361,0) 16,5%
Lucro bruto 79,8 51,5 55,0% 31,0 27,8 11,5% 17,7 22,1  (19,9%) 128,4 101,3 26,8%
Margem % 26,4% 21,3% 5,1 p.p. 47,0% 44,8% 2,2 p.p. 9,8% 14,0% (4,2 p.p.) 23,4% 21,9% 1,5 p.p.

América do Sul América do Norte Total
ConsolidadoVarejo AtacadoAtacado
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3.3.2 América do Sul - Varejo: 

O lucro bruto do varejo na América do Sul aumentou 12%, passando de R$28 milhões no 3T12 para 
R$31 milhões no 3T13. Vale destacar uma gestão voltada para a melhoria da rentabilidade que 
proporcionou uma margem bruta de 47,0%, consolidando um aumento de 2,2 pontos percentuais em 
relação ao 3T12. 

3.3.3 América do Norte: 

O lucro bruto na América do Norte decresceu de R$22 milhões no 3T12 para R$18 milhões no 3T13. A 
margem bruta do 3T13 foi de 9,8%, um decréscimo de 4,2 pontos percentuais em relação à margem do 
mesmo período do ano anterior. Esse decréscimo deve-se, principalmente, à maior participação dos 
produtos com menor margem no mix de receitas no mercado norte-americano. 
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3.4 Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A):

As despesas de Vendas, Gerais e Administrativas aumentaram 21%, passando de R$89 milhões no 
3T12 para R$107 milhões no 3T13. Em relação à receita líquida, as  despesas de Vendas, Gerais e 
Administrativas mantiveram-se praticamente em linha, alcançando 19% no 3T12 e 20% no 3T13. 

No atacado, houve um aumento de 42% das despesas de vendas no 3T13 em comparação ao 3T12 
devido, principalmente, ao crescimento de vendas e aumento de despesas com frete e comissões 
sobre vendas. 

No varejo, o aumento das despesas de vendas no 3T13 em comparação ao 3T12 reflete, 
essencialmente, o aumento das despesas associado ao crescimento do número de lojas próprias da 
Companhia (MMartan e Artex). 

As despesas administrativas do 3T13 para o mercado sul-americano incluem as despesas 
necessárias à expansão das atividades de varejo. Na sua totalidade, essas despesas aumentaram 
11% com relação ao 3T12. 

O crescimento das despesas de SG&A do mercado norte-americano reflete, essencialmente, o 
aumento de despesas de vendas associado ao crescimento de receitas e o impacto da variação 
cambial sobre as despesas apuradas no exterior.  

         

3.5 EBITDA: 

O EBITDA ajustado foi de R$47 milhões no 3T13, o dobro do EBITDA ajustado do 1T13, 50% superior 
ao do 2T13 e um aumento de 4% com relação ao trimestre do ano anterior. A margem EBITDA, no 
mesmo conceito, foi de 8,5% no 3T13. Os ajustes mencionados acima referem-se: (i) à eliminação do 
resultado associado às operações descontinuadas ao longo do ano de 2012 e (ii) à eliminação do 
ganho líquido com a venda de ativos, com destaque para venda de marca no mercado norte-americano 
ocorrida no 2T12.

SG&A (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
SG&A América do Sul           90,8           77,5 17,2%         266,4         225,1 18,3%
Vendas  Atacado           35,4           25,0 41,6%           98,0           72,0 36,1%
Vendas  Varejo           32,2           31,6 1,9%         101,9           91,8 11,0%
Gera i s  e Adminis trati vas           23,2           20,9 11,0%           66,5           61,3 8,5%
SG&A América do Norte           16,5           11,5 43,5%           50,5           31,8 58,8%
SG&A Total         107,3           89,0 20,6%         316,9         256,9 23,4%
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Os gráficos abaixo apresentam o EBITDA ajustado para os períodos indicados: 
     

                                                             

3.6 Resultado Financeiro:  

O resultado financeiro líquido do 3T13 foi uma despesa de R$29 milhões, representando um 
decréscimo de 5% comparado com o mesmo período do ano anterior. Os principais fatores que 
contribuíram para essa variação são discutidos abaixo. 

As receitas financeiras decresceram de R$4 milhões no 3T12 para R$2 milhões no 3T13, devido, 
principalmente, à redução do saldo médio de disponibilidades para aplicação no mercado financeiro.  

As despesas financeiras – juros e encargos ficaram praticamente em linha passando de  R$19 milhões 
no 3T12 para R$20 milhões no 3T13, enquanto que as despesas bancárias, impostos, descontos e 
outros aumentaram de R$14 milhões no 3T12 para R$15 milhões no 3T13.  
  
O saldo das variações cambiais líquidas passou de uma despesa de R$2 milhões no 3T12 para uma 
receita R$4 milhões no 3T13 refletindo a posição atual de exposição em relação ao Dólar.

EBITDA (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
Prejuízo l íquido do exercício  (6,7)  (30,4)  (78,0%)  (49,3)  (87,1)  (43,4%)
(+) Imposto de renda  e contribuição s ocial 1,0 3,5  (71,4%) 2,4 4,7  (48,9%)
(+) Res ul tado financeiro 29,4 31,1  (5,5%) 80,2 92,1  (12,9%)
(+) Depreciação e amortização 22,9 23,2  (1,3%) 68,9 70,4  (2,1%)
EBITDA 46,6 27,4 70,1% 102,2 80,1 27,6%
(-) Ganho l íquido com a  venda  de ativos               -                 -   -                 -    (75,7)                 -   
EBITDA excluindo ganho líquido com a venda de ativos           46,6           27,4 70,1%           102,2 4,4                 -   

(+) Prejuízo das  operações  descontinuadas               -   19,7                 -                   -   100,8                 -   
(-) Depreciação e amortização das  operações  des continuadas               -    (2,1)                 -                   -    (9,8)                 -   
EBITDA ajustado 46,6 45,0 3,6% 102,2 95,4 7,1%
   Margem % 8,5% 9,7% (1,2 p.p.) 6,7% 7,8% (1,1 p.p.)

Resultado financeiro (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
Recei tas  financei ras             1,7             3,6  (52,8%)             6,5           12,2  (46,7%)
Despesas  financeiras  - juros  e encargos         (19,6)         (19,0) 3,2%         (54,9)         (63,0)  (12,9%)
Despesas  bancárias , impostos , descontos  e outros         (15,0)         (13,9) 7,9%         (41,3)         (40,0) 3,3%
Variações  cambiais  l íquidas             3,5           (1,8) -             9,5           (1,3) -
Resultado financeiro         (29,4)         (31,1)  (5,5%)         (80,2)         (92,1)  (12,9%)
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3.7 Lucro (Prejuízo) Líquido:  

Como resultado do que foi discutido anteriormente, a Companhia apresentou um prejuízo líquido de 
R$7 milhões no 3T13, comparado a um prejuízo líquido de R$30 milhões (R$11 milhões excluindo 
operações descontinuadas) do mesmo período do ano anterior.  

4. Investimentos de Capital:  

Os investimentos de capital foram de R$19 milhões no 3T13 e R$17 milhões no 3T12. Durante o 3T13, 
os investimentos de capital da indústria refletiram, fundamentalmente, investimentos de modernização 
de ativos. Já no varejo, os investimentos estão associados a gastos com reformas e benfeitorias de 
lojas próprias, além de investimentos relacionados a lojas com início operacional planejado para os 
próximos meses.

5. Endividamento e Capital de Giro: 

A dívida bruta ao final 3T13 totalizou R$710 milhões, um aumento de R$8 milhões em relação ao saldo 
final do 2T13.  

O saldo de caixa ao final do 3T13 totalizou R$57 milhões, superior ao saldo do 2T13, quando foi de 
R$55 milhões.  

Dessa forma, a dívida líquida passou de R$648 milhões para R$653 milhões no 3T13. 

       
As necessidades de capital de giro da Companhia aumentaram em apenas R$4 milhões no 3T13 em 
relação ao 2T13, refletindo uma gestão mais eficiente do capital de giro, com destaque para a redução 
de estoques. 

Investimento (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
Indústria           17,1           12,5 36,8%           31,4           22,2 41,4%
Varejo             1,6             4,8  (66,7%)           13,4           27,3  (50,9%)
Total           18,7           17,3 8,1%           44,8           49,5  (9,5%)

Endividamento (R$ milhões) 3T13 2T13 % var 3T-2T
Dívida  bruta              709,7              702,1 1,1%
  - Dívida bruta em moeda  nacional              646,5              633,5 2,1%
  - Dívida bruta em moeda  es trangei ra                63,2                68,6  (7,9%)
Caixa e títulos  e va lores  mobi l iá rios               (56,5)               (54,6) 3,5%
Dívida líquida              653,2              647,5 0,9%

Capital de giro (R$ milhões) 3T13 2T13 % var 3T-2T
Dupl icatas  a  receber           502,9         481,6 4,4%
Estoque           561,5         578,5  (2,9%)
Adiantamento a  fornecedores             56,1           56,1 0,0%
Fornecedores          (166,3)        (165,7) 0,4%
Capital de giro           954,2         950,5 0,4%
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6. Relações com Investidores e Mercado de Capitais 

As ações da Springs Global, negociadas na BM&FBovespa sob o código SGPS3, apresentaram 
performance inferior ao Ibovespa e ao IBrX100 nos 9M13 conforme mostrado no gráfico abaixo. Em 
relação à liquidez, o volume financeiro médio diário negociado na BM&FBovespa foi de R$111 mil no 
3T13, 16% inferior ao do mesmo período do ano passado. 

Nesse trimestre, investimos no diagnóstico do desempenho do ativo SGPS3 na BM&FBovespa e 
elaboramos um Plano de Ação, que está em implementação. 

  

7. Perspectivas 

Acreditamos que o ambiente econômico permanecerá desafiador ao longo dos próximos trimestres. 
Essa realidade é refletida na volatilidade de variáveis macroeconômicas importantes para o nosso 
negócio, tais como taxa de crescimento do PIB, inflação e confiança do consumidor, entre outros. A 
manutenção de taxas de desemprego em níveis historicamente baixos serve como importante 
contraponto estrutural a esses fatores.   

Nesse contexto, a tabela abaixo fornece uma sinalização em relação aos parâmetros de guidance
fornecidos ao mercado, sendo esses disponibilizados anualmente e em alinhamento com o orçamento 
da Companhia. 

A Springs segue, portanto, com foco no crescimento combinado com melhoria de rentabilidade e 
disciplina de capital, a partir de uma sólida plataforma no Atacado e do potencial de expansão e 
consolidação das suas operações no varejo monomarcas.  
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Anexos 

I. Balanço Patrimonial 

II. Demonstrativo de Resultados 

III. Demonstrativo de Fluxo de Caixa: 
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I. Balanço Patrimonial 

Ativo (R$ milhões) 3T13 2T13
Ativo circulante 1.232,2 1.226,3
Caixa e equivalentes de caixa 55,4 53,4
Títulos e valores mobiliários 1,1 1,3
Duplicatas a receber 502,9 481,6
Estoques 561,5 578,5
Adiantamento a fornecedores 56,1 56,1
Impostos a recuperar 25,5 30,8
Outros créditos a receber 29,7 24,6
Ativo não circulante 1.180,9 1.193,7
Impostos a recuperar 5,9 5,7
Imposto de renda e contribuição social diferidos 56,6 56,7
Imobilizado disponível para venda 44,1 41,4
Depósitos judiciais 18,4 17,3
Outros 6,9 15,4
Permanente 1.049,0 1.057,2
     Outros investimentos 2,3 2,5
     Imobilizado 928,2 936,5
     Intangível 118,5 118,2
Total dos ativos 2.413,1 2.420,0

Passivo e Patrimônio Líquido (R$ milhões) 3T13 2T13
Passivo circulante 801,3 572,9
Empréstimos e financiamentos 447,4 229,0
Fornecedores 166,3 165,7
Impostos e taxas 12,0 12,8
Obrigações sociais e trabalhistas 64,6 57,5
Concessões governamentais 15,8 15,0
Arrendamentos não recuperáveis 15,0 14,9
Outras contas a pagar 80,2 78,0
Passivo não circulante 456,9 680,1
Empréstimos e financiamentos 262,3 473,1
Arrendamentos não recuperáveis 2,8 5,9
Partes relacionadas 7,8 12,8
Concessões governamentais 48,3 48,7
Planos de aposentadoria e benefícios 87,2 89,9
Provisões diversas 18,9 19,4
Outras obrigações 29,6 30,3
Patrimônio líquido 1.154,9 1.167,0
Capital realizado 1.860,3 1.860,3
Reserva de capital 79,4 79,4
Ajuste de avaliação patrimonial (32,2) (32,8) 
Ajuste acumulado de conversão (180,2) (174,0) 
Reservas de lucros 25,2 25,2
Prejuízo acumulado (604,9) (598,3) 
Participação dos acionistas não-controladores 7,3 7,2
Total dos passivos e do patrimônio líquido 2.413,1 2.420,0
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II. Demonstrativo de Resultados:  

Demonstrativo de Resultado Consolidado (R$ milhões) 3T13 3T12 % var 13-12 9M13 9M12 % var 13-12
Receita operacional bruta 675,5 565,3 19,5% 1.861,1 1.503,7 23,8%
Receita operacional líquida 548,8 462,3 18,7% 1.514,9 1.223,6 23,8%
Custo dos produtos vendidos (420,4) (361,0) 16,5% (1.167,7) (933,3) 25,1%
% da RL 76,6% 78,1% (1,5 p.p.) 77,1% 76,3% 0,8 p.p.
Materiais (271,1) (226,4) 19,7% (742,4) (578,8) 28,3%
Custos de conversão e outros (131,6) (117,3) 12,2% (372,2) (301,9) 23,3%
Depreciação (17,7) (17,3) 2,3% (53,1) (52,6) 1,0%
Lucro bruto 128,4 101,3 26,8% 347,2 290,3 19,6%
% da RL 23,4% 21,9% 1,5 p.p. 22,9% 23,7% (0,8 p.p.)
Despesas com vendas, gerais e administrativas (107,3) (89,0) 20,6% (316,9) (256,9) 23,4%
% da RL 19,6% 19,3% 0,3 p.p. 20,9% 21,0% (0,1 p.p.)
Despesas com vendas (75,5) (61,0) 23,8% (223,0) (175,4) 27,1%
% da RL 13,8% 13,2% 0,6 p.p. 14,7% 14,3% 0,4 p.p.
Despesas gerais e administrativas (31,8) (28,0) 13,6% (93,9) (81,5) 15,2%
% da RL 5,8% 6,1% (0,3 p.p.) 6,2% 6,7% (0,5 p.p.)
Outras, líquidas 2,6 11,6  (77,6%) 3,1 77,1  (96,0%)
% da RL 0,5% 2,5% (2,0 p.p.) 0,2% 6,3% (6,1 p.p.)
Resultado operacional 23,7 23,9  (0,8%) 33,4 110,5  (69,8%)
% da RL 4,3% 5,2% (0,9 p.p.) 2,2% 9,0% (6,8 p.p.)
Resultado financeiro (29,4) (31,1)  (5,5%) (80,2) (92,1)  (12,9%)
Resultado antes dos impostos (5,7) (7,2)  (20,8%) (46,8) 18,4 -
IR e CSSL (1,0) (3,5)  (71,4%) (2,5) (4,7)  (46,8%)
Lucro (prejuízo) líquido do período das operações continuadas (6,7) (10,6)  (36,8%) (49,3) 13,7 -
Resultado proveniente das operações descontinuadas - (19,8) - - (100,8) -
Prejuízo líquido do exercício (6,7) (30,4)  (78,0%) (49,3) (87,1)  (43,4%)
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III. Demonstrativo de Fluxo de Caixa: 

Fluxo de Caixa Consolidado (R$ em milhões) 9M13 9M12
Prejuízo líquido do período  (49,3)  (87,1)
Depreciação e amortização 68,9 70,4
Concessões governamentais - 1,6
Imposto de renda e contribuição social 2,4 4,7
Resultado na alienação do ativo permanente 3,3  (85,4)
Provisão para perdas em ativos permanentes  (12,6) 4,9
Variações cambiais  (9,4) 22,1
Juros e encargos sobre empréstimos 41,8 31,1
Fluxos de caixa das atividades operacionais 45,1  (37,7)

Variações nas contas de ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários 0,4 0,1
Duplicatas a receber  (51,2)  (4,1)
Estoques 27,1 58,4
Adiantamento a fornecedores 1,3 0,1
Fornecedores  (20,2)  (17,8)
Outros 25,7  (16,1)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais 28,2  (17,1)

Juros pagos  (39,5)  (68,8)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (2,4)  (5,1)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais após juros e impostos (I)  (13,7)  (91,0)
   
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Em investimentos -  (17,6)
No imobilizado  (42,3)  (48,7)
No intangível  (2,5)  (0,8)
Alienação do imobilizado 7,1 98,5
Instrumentos derivativos - 14,3
Empréstimos entre partes associadas 12,8  (10,1)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento (II)  (24,9) 35,6

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital - 189,4
Ingresso de novos empréstimos 161,7 290,7
Liquidação de empréstimos  (173,3)  (458,1)
Despesas com aumento de capital  (4,0) -

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento (III)  (15,6) 22,0

Efeito da variação cambial sobre o caixa equivalentes de caixa de controladas no exterior (IV) 0,3 0,1

Diminuição no caixa e equivalentes de caixa (I+II+III+IV)  (53,9)  (33,3)

Caixa e equivalentes de caixa:
No início do período 109,3 146,6
No fim do período 55,4 113,3

Diminuição no caixa e equivalentes de caixa  (53,9)  (33,3)
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

A  T  I  V  O  S 

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2013 2012 2013 2012 

   
CIRCULANTE:   
 Caixa e equivalentes de caixa  3 46  1.753  81.591  109.298  
 Títulos e valores mobiliários 4 -       -       1.192  1.580  
 Duplicatas a receber 5 -       -       513.306  451.706  
 Estoques 6 -       -       558.990  588.516  
 Adiantamentos a fornecedores  -       -       50.697  57.363  
 Impostos a recuperar 16.d 7.224  8.934  28.488  32.210  
 Outros créditos a receber  1.016  1.007  31.924  25.070  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total do ativo circulante  8.286  11.694  1.266.188  1.265.743  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
NÃO CIRCULANTE: 
  Realizável a longo prazo:      
  Partes relacionadas 14 67.985  56.890  -       199  
  Impostos a recuperar 16.d -       -       5.849  6.344  
  Imposto de renda e contribuição 
       social diferidos 16.c -       -       56.783  56.663  
  Imobilizado disponível para venda 8.b -       -       58.330  40.585  
  Depósitos judiciais 17 4.221  4.226  16.213  15.217  
  Outros  -       -       6.599  16.006  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  72.206  61.116  143.774  135.014  
      
  Investimentos em controladas 7.a 1.078.900  1.154.452  -       -       
  Outros investimentos  -       -       2.223  2.490  
  Imobilizado 8.a -       -       911.095  950.734  
  Intangível 9 27.303  27.303  119.718  113.993  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total do ativo não circulante  1.178.409  1.242.871  1.176.810  1.202.231  
  --------------  --------------  --------------  --------------  
  Total dos ativos  1.186.695  1.254.565  2.442.998  2.467.974  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2013 2012 2013 2012 

PASSIVOS      
  CIRCULANTE:      
  Empréstimos e financiamentos 12 2.913  -       496.976  375.798  
 Debêntures subscritas pela controladora 15 -       -       -       11.892  
 Fornecedores 11 -       -       193.964  186.488  
 Impostos e taxas  8  -       11.517  12.470  
 Obrigações sociais e trabalhistas  42  -       53.704  46.630  
 Concessões governamentais 19 -       -       15.973  13.115  
 Arrendamentos não recuperáveis 10 -       -       9.962  13.736  
 Outras contas a pagar  -       4  72.686  67.596  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total do passivo circulante  2.963  4  854.782  727.725  

 -------------  -------------  -------------  -------------  
  NÃO CIRCULANTE:      
 Empréstimos e financiamentos 12 -       -       251.588  328.016  
 Arrendamentos não recuperáveis 10 -       -       11.852  11.724  
 Partes relacionadas 14 2.836  430  1.085  -       
 Concessões governamentais 19 -       -       48.632  49.859  
 Planos de aposentadoria e benefícios 18 -       -       80.212  86.765  
 Provisões diversas 17 4.317  4.323  17.904  18.859  
 Obrigações de controladas 7.a 30.426  37.101  -       -       
 Outras obrigações  2.056  2.056  24.980  27.493  

 -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total do passivo não circulante  39.635  43.910  436.253  522.716  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 13     
 Capital realizado  1.860.265  1.860.265  1.860.265  1.860.265  
 Reserva de capital  79.381  79.381  79.381  79.381  
 Ajuste de avaliação patrimonial  (21.929) (34.080) (21.929) (34.080) 
 Ajuste acumulado de conversão  (190.005) (168.426) (190.005) (168.426) 
 Reservas de lucros  25.170  25.170  25.170  25.170  
 Prejuízo acumulado  (608.785) (551.659) (608.785) (551.659) 
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total da participação dos acionistas    
    controladores  1.144.097  1.210.651  1.144.097  1.210.651  
      
PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO- 
   -CONTROLADORES  -       -       7.866  6.882  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
  Total do patrimônio líquido  1.144.097  1.210.651  1.151.963  1.217.533  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
 Total dos passivos e do patrimônio líquido  1.186.695  1.254.565  2.442.998  2.467.974  
  ========  ========  ========  ========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES  DO RESULTADO  

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado 
explicativa 2013 2012 2013 2012 

      
      
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 23 -      -      2.043.029  1.682.909  
      
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 22 -      -      (1.561.256) (1.280.923) 
  -------------  -------------  -------------  -------------  
LUCRO BRUTO  -      -      481.773  401.986  
      
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:      
 De vendas 22 -      -      (299.925) (243.333) 
 Gerais e administrativas 22 (3.067) (3.041) (117.670) (104.592) 
 Honorários da administração 22 (288) -      (7.972) (6.341) 
 Equivalência patrimonial 7.a (59.448) 324  -      -      
 Outras, líquidas 26 6  76  7.386  73.290  
  -------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO OPERACIONAL  (62.797) (2.641) 63.592  121.010  
      
 Despesas financeiras – juros e encargos  (179) (4.212) (78.995) (80.572) 
 Despesas bancárias, impostos, descontos e outros  (142) (1.626) (56.033) (51.033) 
 Receitas financeiras  3.524  10.128  8.319  17.530  
 Variações cambiais líquidas  8.490  (2.291) 13.613  (5.727) 

-------------  -------------  -------------  -------------  
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS (51.104) (642) (49.504) 1.208  
      
Provisão para imposto de renda e contribuição social:      
 Corrente 16.b (1.962) -      (3.385) (3.820) 
 Diferido 16.b -      -      154  1.065  
  ------------  ------------  ------------  ------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO PROVENIENTE 
    DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS  (53.066) (642) (52.735) (1.547) 
      
Equivalência patrimonial proveniente das operações 
   descontinuadas de controladas 7.a -      (135.350) -      -      
Resultado proveniente das operações descontinuadas 
   de controladas 7.a -      -      -      (135.350) 
  ------------  ------------  ------------  ------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  (53.066) (135.992) (52.735) (136.897) 
  =======  =======  =======  =======  
ATRIBUÍDO A:      
 Participação dos acionistas controladores-      
       Nas operações continuadas    (53.066) (642) 
       Nas operações descontinuadas    -      (135.350) 
 Participação dos acionistas não-controladores    331  (905) 
    ------------  ------------  
    (52.735) (136.897) 
    =======  =======  
PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO — R$      

    
 Das operações continuadas 24 (0,2653) (0,0038)   
 Das operações descontinuadas 24 -      (0,7877)   
 Total 24 (0,2653) (0,7915)   

======  ======    

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (53.066) (135.992) (52.735) (136.897) 
     
Outros resultados abrangentes:     
  - Itens que impactarão o resultado:     
  Variação cambial de investimentos no exterior (21.579) (19.260) (20.926) (19.252) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
     
  - Itens que não impactarão o resultado:     
    Ganho (perda) atuarial em planos de aposentadoria 12.151  (7.268) 12.151  (7.268) 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
     
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (62.494) (162.520) (61.510) (163.417) 
 =======  =======  =======  =======  
     
ATRIBUÍDO A:     
 Participação dos acionistas controladores   (62.494) (162.520) 
 Participação dos acionistas não controladores   984  (897) 
   ------------  ------------  
   (61.510) (163.417) 
   =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
   Prejuízo líquido do exercício (53.066) (135.992) (52.735) (136.897) 
   Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao 
       caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: 

    

      Depreciação e amortização -        -        91.506  93.992  
      Equivalência patrimonial:     
         Operações continuadas 59.448  (324) -        -        
         Operações descontinuadas -        135.350  -        -        
      Imposto de renda e contribuição social 1.962  -        3.231  2.755  
      Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangíveis -        -        14.464  (83.914) 
      Perda (ganho) no valor recuperável do imobilizado -        -        (24.689) 7.578  
      Variações cambiais (8.503) -        (10.422) 21.552  
      Juros e encargos (2.808) (5.886) 60.198  53.835  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
 (2.967) (6.852) 81.553  (41.099) 

    
   Variações nas contas de ativos e passivos:     
      Títulos e valores mobiliários -        -        387  (1.492) 
      Duplicatas a receber -        -        (61.600) (3.438) 
      Estoques -        -        29.526  109.985  
      Adiantamento a fornecedores -        -        6.666  10.294  
      Fornecedores -        -        7.476  (26.546) 
      Outros 1.751  (20.788) (14.534) (28.676) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
    operacionais (1.216) (27.640) 49.474  19.028  

    
   Juros pagos sobre empréstimos -        -        (48.742) (72.259) 
   Imposto de renda e contribuição social pagos (1.962) -        (3.386) (2.955) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais após 
   juros e impostos (3.178) (27.640) (2.654) (56.186) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Fluxos de caixa das atividades de investimento     
   Aquisição de participação em controlada -        (97.000) -        (2.494) 
   Aquisição de ativo imobilizado -        -        (56.707) (60.001) 
   No intangível -        -        (2.544) (2.482) 
   Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangíveis -        -        7.572  100.363  
   Recebimento de dividendos -        68.367  - -       
   Instrumentos derivativos -        -        -        14.263  
   Empréstimos entre partes relacionadas 2.622  (100.324) 9.943  (8.632) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de  
   investimento 2.622  (128.957) (41.736) 41.017  
 ------------  ------------  ------------  ------------  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento     
   Ingresso de novos empréstimos 2.913  -        232.900  330.112  
   Liquidação de empréstimos  -        (10.748) (215.205) (526.595) 
   Integralização de capital -        169.058  -        189.430  
   Despesas com aumento de capital (4.064) -        (4.064) -        
   Aquisição de participação de não controladores em 
      controlada -        -        -        (15.000) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
   financiamento (1.151) 158.310  13.631  (22.053) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalentes de  
   caixa de controladas no exterior -        -        3.052  (96) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa (1.707) 1.713  (27.707) (37.318) 
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Caixa e equivalentes de caixa:     
   No início do exercício 1.753  40  109.298  146.616  
   No fim do exercício 46  1.753  81.591  109.298  
 ------------  ------------  ------------  ------------  
Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa (1.707) 1.713  (27.707) (37.318) 
 =======  =======  =======  =======  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 

(Em milhares de Reais) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

    
RECEITAS     
 Vendas de mercadorias, produtos e serviços -      -      2.339.367  2.210.613  
 Reversão de perdas com créditos de clientes -      -      8.289  5.353  
 Resultado na alienação do ativo imobilizado e intangíveis -      -      (14.464) 83.914  

----------- ----------- ---------------  ---------------  
-      -      2.333.192  2.299.880  

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS     
 Custos dos produtos, mercadorias e serviços vendidos -      -      (1.104.635) (1.157.448) 
 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (3.235) (2.876) (403.529) (392.328) 
 Ganho (perda) no valor recuperável do imobilizado -      -      24.689  (7.578) 

-----------  -----------  ---------------  ---------------  
(3.235) (2.876) (1.483.475) (1.557.354) 

 -----------  -----------  ---------------  ---------------  
VALOR ADICIONADO BRUTO (3.235) (2.876) 849.717  742.526  

    
RETENÇÕES     
 Depreciação  -      -      (91.506) (93.992) 
 -----------  -----------  ---------------  ---------------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA (3.235) (2.876) 758.211   648.534  

    
VALOR ADICIONADO RECEBIDO POR TRANSFERÊNCIA     
 Equivalência patrimonial (59.448) (135.026) -      -      
 Receitas financeiras 3.524  10.128  8.319  17.530  
 Variação cambial ativa 15.585  14  28.266  12.073  
 Royalties -      -      19  12.055  
 -----------  -----------  ---------------  ---------------  
 (40.339) (124.884) 36.604  41.658  

-----------  -----------  ---------------  ---------------  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (43.574) (127.760) 794.815  690.192  
 ======  =======  =========  =========  
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO     
 Remuneração do trabalho -      -      395.103  365.834  
 Impostos, taxas e contribuições 2.218  1.715  227.384  222.099  
 Remuneração de capitais de terceiros 7.274  6.517  225.063  239.156  
 Remuneração de capitais próprios (53.066) (135.992) (52.735) (136.897) 
 -----------  -----------  ---------------  ---------------  
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO (43.574) (127.760) 794.815  690.192  
 ======  ======  =========  =========  

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Springs Global Participações S.A. (“Companhia”), que é domiciliada em Montes Claros - MG, 
foi constituída em 24 de novembro de 2005 e, em 24 de janeiro de 2006, recebeu, como 
contribuição de capital, 100% das ações da Coteminas S.A. (“CSA”) e da Springs Global US, 
Inc. (“SGUS”), empresas privadas sediadas no Brasil e nos EUA, respectivamente, e que 
tinham como acionistas a Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“CTNM”) e ex-
acionistas da Springs Industries, Inc. (“SI”), respectivamente. Em 30 de abril de 2009, a 
Companhia adquiriu participação na empresa Springs e Rossini Participações S.A. (“SRPSA”), 
controladora da MMartan Têxtil Ltda (“MMartan”).  

A partir de 27 de julho de 2007, as ações da Companhia passaram a ser negociadas no 
segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros sob o código de negociação “SGPS3”. 

A Companhia controla a CSA e a SGUS, companhias que concentram suas atividades 
industriais na área de artigos de cama e banho, anteriormente desenvolvidas pela CTNM e 
pela SI. Essa associação criou um complexo operacional de produtos têxteis de cama e banho, 
com unidades de produção no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e no México.  

A Companhia também conta com fortes marcas, tais como MMartan, Casas Moysés, Artex, 
Santista, Paládio, Calfat, Garcia, Arco Íris, Magicolor, entre outras. A Companhia ocupa posição 
privilegiada, através de suas marcas e seus produtos, nas prateleiras dos mais exigentes e 
maiores varejistas do mundo. 

Os produtos são comercializados nos Estados Unidos e Canadá pela Springs Global US, Inc. 
através de sua extensa rede de distribuição e proximidade comercial com os maiores varejistas 
daqueles mercados. No Brasil e na Argentina, os produtos são comercializados pela Coteminas 
S.A. e sua controlada Coteminas Argentina S.A. 

A partir de 30 de abril de 2009, a Companhia passou a controlar a SRPSA com 64,7% de seu 
capital. A SRPSA é uma empresa holding que possui 100% das cotas do capital social da 
MMartan, empresa voltada para o varejo de cama, mesa e banho, cujos produtos possuem alto 
valor agregado. Em 13 de dezembro de 2011, a Companhia adquiriu mais 18.440 ações da 
SRPSA, passando a deter 84,7% de seu capital social. Em 29 de junho de 2012, a Companhia 
adquiriu as restantes 14.133 ações, passando a deter 100% de seu capital social. 

A partir de agosto de 2011, a Companhia iniciou as atividades de varejo de cama, mesa e 
banho, operando sob a marca Artex através da controlada American Sportswear Ltda. (“ASW”). 

Em 1º de janeiro de 2013, como forma de consolidação das operações de varejo da 
Companhia, a Controlada ASW incorporou a controlada SRPSA e a controlada indireta 
MMartan, e alterou sua razão social para AMMO Varejo Ltda. (“AMMO”).   
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 25 de março de 2014. 

Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e legislação societária, a 
Companhia apresenta suas demonstrações financeiras consolidadas, elaboradas de acordo 
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International 
Accounting Standards Board” (“IASB”), bem como as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
estão identificadas como “Consolidado”.  

As demonstrações financeiras da controladora foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas 
previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) aprovados pela CVM e estão 
identificadas como “Controladora”. Essas práticas diferem das IFRS, aplicável às 
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos 
em controladas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins das IFRS os 
investimentos seriam avaliados pelo custo ou pelo valor justo. 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo 
IASB e pela CVM que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2013. 

2.1 – Conversão de saldos em moeda estrangeira  

a) Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações contábeis de cada controlada incluída na consolidação da Companhia e 
aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo método de equivalência 
patrimonial são preparadas usando-se a moeda funcional de cada entidade. A moeda funcional 
de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. Ao definir a 
moeda funcional de cada uma de suas controladas a Administração considerou qual a moeda 
que influencia significativamente o preço de venda de seus produtos e serviços, e a moeda na 
qual a maior parte do custo dos seus insumos de produção é pago ou incorrido.  

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional e de apresentação da Companhia.  

b) Conversão dos saldos  

Os resultados e a posição financeira de todas as controladas incluídas no consolidado que têm 
a moeda funcional diferente da moeda de apresentação são convertidos pela moeda de 
apresentação, conforme abaixo: 

i)  os saldos ativos e passivos são convertidos à taxa de câmbio vigente na data de 
encerramento das demonstrações financeiras consolidadas;  

ii)  as contas de resultado são convertidas pela taxa mensal do câmbio; e  

iii)  todas as diferenças resultantes de conversão de taxas de câmbio são reconhecidas no 
patrimônio líquido, na rubrica “Ajuste acumulado de conversão” e são apresentadas como 
outros resultados abrangentes na demonstração do resultado abrangente. 
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2.2 – Práticas contábeis 

Os principais critérios adotados na elaboração das demonstrações financeiras são como 
segue: 

(a) Apuração do resultado--O resultado das operações é apurado em conformidade com 
o regime contábil de competência de exercício. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza significativa quanto à sua realização. As receitas e despesas de juros são 
reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros como receitas e despesas financeiras 
no resultado. Os ganhos e perdas extraordinários e as transações e provisões que 
envolvem ativos permanentes são registradas em lucros e perdas como “Outras, 
líquidas”. 

(b) Instrumentos financeiros não derivativos--Os instrumentos financeiros não derivativos 
incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis de curto e 
longo prazo, empréstimos e financiamentos, fornecedores, outras contas a pagar além de 
outros instrumentos de dívida e patrimônio. Os instrumentos financeiros não derivativos 
são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os 
instrumentos financeiros não derivativos são mensurados a cada data de balanço, de 
acordo com a sua classificação, que é definida no reconhecimento inicial com base nos 
propósitos para os quais foram adquiridos ou emitidos.  

Os instrumentos financeiros classificados no ativo se enquadram na categoria de 
“Empréstimos e recebíveis” e, juntamente com os passivos financeiros, após seu 
reconhecimento inicial pelo seu valor justo, são mensurados com base no custo 
amortizado com base no método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização 
monetária, variação cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado, como receitas ou despesas financeiras, quando incorridos. 

A Companhia não possui ativos financeiros não derivativos, classificados nas seguintes 
categorias: (i) mantidos para negociação; (ii) mantidos até o vencimento; e (iii) 
disponíveis para venda. Também não possui passivos financeiros não derivativos 
classificados na categoria “Valor justo por meio do resultado”. 

(c) Instrumentos financeiros derivativos--Os instrumentos financeiros derivativos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e, posteriormente, a variação de seu valor 
justo é registrada no resultado, exceto quando há designação do derivativo para hedge 
de fluxo de caixa, que deverá seguir o método de contabilização descrita para hedge de 
fluxo de caixa. 

O instrumento financeiro derivativo é classificado como hedge de fluxo de caixa quando 
objetiva proteger a exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que sejam atribuíveis 
tanto a um risco particular associado a um ativo ou passivo reconhecido quanto a uma 
operação altamente provável de se realizar ou ao risco de taxa de câmbio de um 
compromisso firme não reconhecido.  

No início da contratação de um derivativo destinado para hedge, a Companhia designa e 
documenta formalmente o item objeto de hedge, assim como o objetivo da política de 
risco e a estratégia da transação de hedge. A documentação inclui a identificação do 
instrumento de cobertura, o item ou transação a ser protegida, a natureza do risco a ser 
protegido e como a entidade vai avaliar a efetividade do instrumento de hedge na 
compensação da exposição a variações no valor justo do item coberto ou dos fluxos de 
caixa atribuíveis ao risco coberto. O objetivo é que tais instrumentos de hedge sejam 
efetivos para compensar as alterações no valor justo ou fluxos de caixa e são avaliados 
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em uma base contínua para determinar se eles realmente têm sido efetivos durante todo 
o período para os quais foram designados. 

A parcela efetiva do ganho ou perda na variação do valor justo do instrumento de hedge 
é reconhecida diretamente no patrimônio líquido na rubrica “Ajuste de avaliação 
patrimonial”, enquanto qualquer parcela inefetiva é imediatamente reconhecida como 
receita ou despesa financeira no resultado do exercício.  

Os montantes classificados no patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial 
são alocados ao resultado a cada período em que o item objeto do hedge afetar o 
resultado, retificando o valor da despesa objeto do hedge.   

Se o compromisso firme não tiver mais expectativa de ocorrer, os montantes 
anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados para o resultado. Se o 
instrumento de cobertura de hedge expira ou é vendido, finalizado ou exercido sem 
substituição ou rolagem, ou se a sua designação como um hedge é revogado, os 
montantes anteriormente reconhecidos no patrimônio líquido são alocados ao resultado.  

(d) Caixa e equivalentes de caixa--Incluem saldos em caixa, depósitos bancários à vista, 
numerários em trânsito e as aplicações financeiras. Possuem vencimentos inferiores a 90 
dias (ou sem prazos fixados para resgate) com liquidez imediata, e estão sujeitos a um 
risco insignificante de mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados 
como ativos financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado e seus 
rendimentos são registrados no resultado do exercício. 

(e) Títulos e valores mobiliários--Representados por aplicações financeiras de liquidez 
imediata e com vencimento superior a 90 dias e estão sujeitos a um risco insignificante 
de mudança de valor. Os títulos e valores mobiliários são classificados como ativos 
financeiros não derivativos, mensurados ao custo amortizado e seus rendimentos são 
registrados no resultado do exercício. 

(f) Duplicatas a receber de clientes e provisão para devedores duvidosos--As 
duplicatas a receber de clientes são apresentadas líquidas da provisão para 
devedores duvidosos, a qual é constituída com base em análise dos riscos de 
realização dos créditos, em montante considerado suficiente pela Administração 
para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber. As duplicatas a receber de 
longo prazo são ajustadas a valor presente com base nas taxas de juros de 
mercado ou nas taxas de juros da transação e as de curto prazo quando os efeitos 
são relevantes. As duplicatas a receber de clientes são classificadas como ativos 
financeiros não derivativos mensurados ao custo amortizado. 

(g) Estoques--São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são 
inferiores aos valores de realização líquida e estão demonstrados líquidos da 
provisão para perdas com itens descontinuados e/ou obsoletos. Os valores de 
realização líquida são os preços estimados de venda no curso normal dos 
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão de fabricação e despesas 
de vendas diretamente relacionadas.  

(h) Imobilizado disponível para venda--Referem-se substancialmente a máquinas e 
equipamentos fora de uso. São mensurados pelo seu valor justo menos despesas 
de vendas, quando este for menor do que os valores residuais contábeis. 

(i) Investimentos--Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, com base em balanço patrimonial levantado pelas 
respectivas controladas na mesma data-base da controladora. O valor do 
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patrimônio líquido de controladas sediadas no exterior é convertido para Reais com 
base na taxa corrente de sua moeda funcional e a variação cambial apurada é 
registrada na conta de “Ajuste acumulado de conversão” no patrimônio líquido e 
também apresentado como outros resultados abrangentes. 

(j) Combinação de negócios--O custo da entidade adquirida é alocado aos ativos 
adquiridos e passivos assumidos, baseado nos seus valores justos estimados na 
data de aquisição. Qualquer diferença, entre o custo da entidade adquirida e o valor 
justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, é registrada como ágio. 

(k) Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos--São reconhecidos como 
despesas quando incorridos. 

(l) Arrendamento mercantil--Os arrendamentos operacionais são reconhecidos 
como despesa linearmente durante o prazo do contrato, exceto quando outra base 
sistemática é mais representativa do padrão de tempo no qual os benefícios 
econômicos do ativo arrendado são consumidos. Os aluguéis contingentes, tanto 
para os arrendamentos financeiros como para os operacionais, são reconhecidos 
no resultado quando incorridos. A controlada SGUS constitui provisão para custos 
de arrendamento não recuperáveis, que consiste na estimativa do valor presente 
das obrigações futuras de arrendamento mercantil (cujos contratos continuaram 
vigentes após o fechamento de unidades arrendadas), líquido dos 
subarrendamentos já contratados e de uma receita estimada de subarrendamento 
das demais unidades fechadas que ainda não foram subarrendadas. 

(m) Imobilizado--Registrado pelo custo de aquisição ou construção. As 
depreciações são computadas pelo método linear com base nas taxas que levam 
em consideração a vida útil estimada dos bens. Os gastos incorridos que 
aumentam o valor ou estendem a vida útil estimada dos bens são incorporados ao 
seu custo; gastos relativos à manutenção e reparos são lançados para resultado 
quando incorridos. 

A vida útil estimada dos itens do imobilizado é conforme segue: 

Vida útil 

Edifícios 40 anos 
Instalações 15 anos 
Equipamentos 15 anos 
UHE Porto Estrela 35 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Veículos 5 anos 
Computadores e periféricos 5 anos 

O valor residual e a vida útil dos ativos são avaliados pela Administração da 
Companhia pelo menos ao final de cada exercício. 

(n) Intangível--Refere-se a marcas adquiridas, fundos de comércio e ágios 
decorrentes da aquisição de empresas. Os ativos intangíveis com vida útil definida 
são amortizados linearmente durante o período de vida útil estimado. Os ativos 
intangíveis cuja vida útil não se pode determinar são avaliados pelo seu valor 
recuperável anualmente ou na ocorrência de fato que justifique sua avaliação. 

(o) Avaliação do valor recuperável dos ativos--Os bens do imobilizado, os 
intangíveis e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente ou sempre 



702

6

que as circunstâncias indicarem que o valor contábil talvez não seja recuperável. 
Na ocorrência de uma perda decorrente desta avaliação a mesma será reconhecida 
ao resultado do exercício. As perdas com o ativo imobilizado reconhecidas em 
outros períodos poderão ser revertidas sempre que houver uma avaliação ou 
evidência confiável de o valor do ativo tenha se recuperado. A reversão é 
reconhecida no resultado do exercício e não ultrapassa o valor reconhecido 
anteriormente como provável perda. 

(p) Imposto de renda e contribuição social--A provisão para imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de aproximadamente 34% 
sobre o resultado tributável e registrada líquida da parcela relativa à redução do 
imposto de renda. O saldo da provisão no passivo é demonstrado líquido das 
antecipações efetuadas no período, se aplicável. Para as controladas sediadas no 
exterior, a alíquota de imposto varia de 35% a 38%, de acordo com a legislação 
vigente em cada país. 

(q) Imposto de renda e contribuição social diferidos--São registrados imposto de renda e 
contribuição social diferidos sobre os saldos do prejuízo fiscal e das diferenças 
temporárias decorrentes de provisões registradas contabilmente, que, de acordo com as 
regras fiscais existentes, serão dedutíveis ou tributáveis somente quando realizadas. 
Somente é reconhecido um ativo de imposto de renda e contribuição social diferidos 
quando há expectativa de lucro tributável futuro.  

(r) Provisões diversas--São constituídas em montante julgado suficiente pela 
Administração para cobrir prováveis perdas. Os depósitos judiciais relativos às provisões 
estão apresentados no ativo não circulante. 

(s) Planos de aposentadoria complementar--Os custos associados aos planos são 
reconhecidos pelo regime de competência com base em cálculos atuariais. Os ganhos e 
perdas atuariais são reconhecidos no resultado quando incorridos. 

(t) Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação--O lucro (prejuízo) básico por ação é 
calculado dividindo-se o lucro ou prejuízo do período atribuído aos acionistas da 
Companhia pela média ponderada da quantidade de ações em circulação. O lucro diluído 
por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações em 
circulação para presumir a conversão de ações potenciais a serem emitidas. A 
Companhia não apurou potencial de emissão de novas ações e, portanto, de diluição do 
lucro por ação. 

(u) Atualizações monetárias e cambiais--Os ativos e passivos sujeitos a atualizações 
monetárias ou cambiais estão atualizados monetariamente até a data do balanço, de 
acordo com as taxas publicadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelos índices 
contratualmente estipulados. Os ganhos e as perdas cambiais e as variações monetárias 
são reconhecidos no resultado do exercício, exceto pelos ganhos e perdas cambiais 
sobre os investimentos em subsidiária no exterior, os quais são reconhecidos no 
patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de conversão”. 

(v) Reconhecimento de receita--A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos 
comerciais e/ou bonificações incondicionais concedidos ao comprador e outras deduções 
similares. A receita de vendas de produtos é reconhecida quando todas as seguintes 
condições forem satisfeitas: (i) a Companhia transferiu ao comprador os riscos e 
benefícios significativos relacionados à propriedade dos produtos; (ii) a Companhia não 
mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau 
normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais produtos; (iii) o 
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valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; (iv) é provável que os benefícios 
econômicos associados à transação fluam para a Companhia; e (v) os custos incorridos 
ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com 
confiabilidade.  

(w) Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)--Essas demonstrações tem por finalidade 
evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado 
período. São apresentadas pela Companhia, conforme requerido pela legislação 
societária brasileira, como parte de suas demonstrações financeiras individuais e como 
informação suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois não é uma 
demonstração prevista e nem obrigatória conforme as normas das IFRS. As DVAs foram 
preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de 
base de preparação das demonstrações financeiras. 

(x) Acionista controlador e não controlador--Nas demonstrações financeiras, “acionista 
controlador” representa todos os acionistas da Companhia e “não-controlador” representa 
a participação dos acionistas minoritários das controladas da Companhia. 

2.3 – Uso de estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração 
utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das demonstrações 
financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda 
pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras incluem, portanto, 
estimativas referentes principalmente à seleção da vida útil do ativo imobilizado, estimativa do 
valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões necessárias para passivos tributários, 
cíveis e trabalhistas, determinações de provisões para imposto de renda, determinação do 
valor justo de instrumentos financeiros (ativos e passivos) e outras similares, estimativas 
referentes a seleção da taxa de juros, retorno esperado dos ativos e escolha da tabela de 
mortalidade e expectativa de aumento dos salários aplicados aos cálculos atuariais. O 
resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir das 
estimativas.

2.4 – Critérios de consolidação 

As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as demonstrações financeiras da 
controladora e de suas controladas CSA, AMMO e SGUS, das quais possui 100% do capital 
social. 

A controlada CSA, controladora da Coteminas Argentina S.A. com 100% de seu capital social, 
foi incluída no processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já 
consolidadas. 

A controlada SGUS, controladora de: (i) Warbird Corporation (Delaware, EUA); (ii) Springs 
Home Textiles Reynosa, S.A. de C.V. (México); (iii) Casa Springs S.A. de C.V. (México); (iv) 
Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA); (v) Springmaid International, Inc. (Índia); (vi) 
Springs International Services, Inc. (Carolina do Sul, EUA); (vii) Sabre US, Inc. (Delaware, 
EUA), (viii) Espacio LLC (Delaware, EUA), todas com 100% de participação, e (ix) Springs 
Canada Holdings, LLC (Delaware, EUA), (x) Springs Canada, Inc. (Ontário, Canadá) (xi) 
Springs Brands, LLC (Delaware, EUA), (xii) Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman), (xiii) 
Springs Shanghai Trading Co., Ltd. (China) todas com participação de 87,5%, foi incluída no 
processo de consolidação a partir de suas demonstrações financeiras já consolidadas. 
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A controlada SRPSA, controladora da MMartan, com 100% de seu capital social, foi 
incorporada em 1º de janeiro de 2013 pela Controlada ASW que e alterou sua razão social para 
AMMO Varejo Ltda.  

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultados corresponde à soma dos 
saldos das contas do ativo, passivo, receitas e despesas, segundo suas respectivas naturezas, 
complementado com a eliminação dos investimentos nas empresas controladas, dos lucros ou 
prejuízos não realizados e dos saldos das contas entre as empresas incluídas na consolidação.  

O efeito da variação cambial sobre os investimentos no exterior está destacado na 
demonstração das mutações do patrimônio líquido na rubrica “Ajuste acumulado de 
conversão”. As práticas contábeis das controladas sediadas no exterior foram ajustadas para 
as mesmas práticas contábeis da controladora. Foi destacada, do patrimônio líquido e do 
resultado, a participação dos acionistas não-controladores. 

As demonstrações financeiras das empresas controladas sediadas no exterior foram 
convertidas para Reais, com base na taxa corrente do Dólar vigente em 31 de dezembro de 
2013 e de 2012, para as contas do balanço patrimonial e pela taxa média mensal para as 
contas de resultado conforme segue: 

2013 2012 Variação 
Taxa fechamento:    
31 de dezembro 2,3426  2,0435  14,6% 
    
Taxa média:    
31 de dezembro (12 meses) 2,1741  1,9588  11,0% 

2.5 – Novas IFRS, revisões das IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de Interpretação das 
Normas Internacionais de Relatório Financeiro do IASB).  

a)  Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados 
e/ou revisados e têm a sua adoção obrigatória para os períodos iniciados após 1º de janeiro de 
2013. Esses novos procedimentos não geraram efeitos nas demonstrações financeiras, exceto 
pela adoção do CPC 33(R1) e IAS19 (revisado 2011) – Benefícios aos empregados, cujos 
efeitos estão detalhados na nota explicativa número 27. 

Norma Principais exigências

IAS 28 (Revisada 2011) e CPC 18(R2) - 
Investimentos em Coligadas e Entidades 
Controladas em Conjunto 

Revisão da IAS 28 para incluir as alterações introduzidas pelas IFRSs 10, 11 
e 12. 

IAS 27 (Revisada 2011) e CPC 35(R2) - 
Demonstrações Financeiras Separadas 

Requerimentos da IAS 27 relacionados às demonstrações contábeis 
consolidadas são substituídos pela IFRS 10. Requerimentos para 
demonstrações contábeis separadas são mantidos. 

IFRS 10 e CPC 36(R3) - Demonstrações 
Financeiras Consolidadas 

Substituiu a IAS 27 em relação aos requerimentos aplicáveis às 
demonstrações contábeis consolidadas e a SIC 12. A IFRS 10 determinou um 
único modelo de consolidação com base em controle, independentemente da 
natureza do investimento. 

IFRS 11 e CPC 19(R2) – Negócios em 
Conjunto 

Eliminou o modelo de consolidação proporcional para as entidades com 
controle compartilhado, mantendo apenas o modelo pelo método da 
equivalência patrimonial. Eliminou também o conceito de “ativos com controle 
compartilhado”, mantendo apenas “operações com controle compartilhado” e 
“entidades com controle compartilhado”. 
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Norma Principais exigências

IFRS 12 e CPC 45 - Divulgações de 
Participações em Outras Entidades 

Expande os requerimentos de divulgação de investimentos nas entidades que 
a Sociedade possui influência significativa. 

IFRS 13 e CPC 46 - Mensuração do 
Valor Justo 

Substitui e consolida todas as orientações e requerimentos relacionados à 
mensuração ao valor justo contidos nos demais pronunciamentos das IFRSs 
em um único pronunciamento. A IFRS 13 define valor justo e orienta como 
determinar o valor justo e os requerimentos de divulgação relacionados à 
mensuração do valor justo. Entretanto, ela não introduz nenhum novo 
requerimento nem alteração com relação aos itens que devem ser 
mensurados ao valor justo, os quais permanecem nos pronunciamentos 
originais.

IAS 19 (Revisada 2011) e CPC 33 (R1) - 
Benefícios aos Empregados (Vide nota 
explicativa n°27) 

Eliminação do enfoque do corredor (“corridor approach”), sendo os ganhos ou 
as perdas atuariais reconhecidos como outros resultados abrangentes para 
os planos de pensão e o resultado para os demais benefícios de longo prazo, 
quando incorridos, entre outras alterações. 

Alterações à IFRS 1 – Empréstimos 
Subsidiados pelo Governo 

Introduz requerimento de que as alterações à norma IAS 20 de 2008 sejam 
aplicadas de forma prospectiva na data ou após a data de transição para as 
IFRSs. No entanto, se a entidade obteve informação necessária para a 
aplicação do requerimento aplicável aos empréstimos subsidiados pelo 
governo como resultado de uma transação passada na data da contabilização 
inicial do empréstimo, ela poderá optar pela aplicação da norma IAS 20 de 
forma retrospectiva. 

Demonstrações Financeiras 
Consolidadas, Acordos de Participação e 
Divulgação das Participações em Outras 
Entidades: Orientação para a Transição 
– Alterações às normas IFRS 10, IFRS 
11 e IFRS 12  

As alterações esclarecem os procedimentos de transição da norma IFRS 10 
“Demonstrações Financeiras Consolidadas”, bem como a simplificação da 
transição para as normas IFRS10, IFRS 11 “Acordos de Participação” e IFRS 
12 “Divulgações de Participações em Outras Entidades”, limitando o 
requerimento de divulgação comparativa ajustada apenas para o exercício 
comparativo mais recente. Adicionalmente, para  as divulgações relacionadas 
com as entidades não consolidadas, as alterações eliminarão o requerimento 
de apresentação das informações comparativas para períodos anteriores à 
adoção inicial da norma IFRS12.  

Alterações à IAS 1 - Apresentação dos 
Outros Resultados Abrangentes 

Introduz o requerimento de que os itens registrados em outros resultados 
abrangentes sejam segregados e totalizados entre itens que são e os que 
não são posteriormente reclassificados para lucros e perdas. 

Alterações à IFRS 7 – Divulgações – 
Compensação de Ativos e Passivos 
Financeiros 

Introduz requerimentos de divulgação de informações sobre todos os 
instrumentos financeiros que são compensados conforme permitidos pelo IAS 
32. 

Melhorias anuais às IFRSs: Ciclo 2009–
2011 

Alterações em diversas normas. 

b)  Alguns novos procedimentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC foram publicados 
e/ou revisados e têm a sua adoção obrigatória para os períodos iniciados após 31 de dezembro 
de 2013. Todavia, não foi permitida a adoção antecipada dessas normas, interpretações e 
alterações de normas: 

Norma Principais exigências Data de entrada em vigor

IFRS 9 (conforme alterada em 2010) – 
Instrumentos Financeiros(*) 

Emitida em novembro de 2009 e alterada 
em outubro de 2010, introduz novas 
exigências para a classificação, 
mensuração e baixa de ativos e passivos 
financeiros. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2015. 
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Data Efetiva Mandatória e Divulgações 
de Transição – IFRS 9 e IFRS 7(*) 

Altera a data de aplicação da IFRS 9 para 
exercícios com início em ou após 1º de 
janeiro de 2015 e altera os requerimentos 
de transição da IAS39 para a IFRS9. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2015 (IFRS9) e 
requerimentos de transição 
para adoção antecipada da 
IFRS9.

Substituição de Contraparte em 
Operações de Derivativos e 
Continuidade da Contabilidade de 
Hedge – Alterações à Norma IAS 39 (*) 

As alterações permitem que a 
contabilidade de hedge seja mantida 
quando houver substituição de contraparte 
nas operações de derivativos, desde que 
determinados critérios sejam atendidos. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. 

Divulgações do Valor Recuperável de 
Ativos Não Financeiros – Alterações à 
norma IAS 36 (*) 

As alterações restringem o requerimento 
de divulgação do valor recuperável de um 
ativo ou unidade geradora de caixa apenas 
para períodos em que houver perda ou 
reversão de perda no valor recuperável dos 
ativos e expandem e esclarecem os 
requerimentos de divulgação aplicáveis 
quando o valor recuperável do ativo ou da 
unidade geradora de caixa for determinado 
com base no valor justo menos os custos 
de venda do ativo ou unidade geradora de 
caixa. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. 

Alterações à IAS 32 – Compensação de 
Ativos e Passivos Financeiros(*) 

Fornece esclarecimentos sobre a aplicação 
das regras para compensação de ativos e 
passivos financeiros. 

Aplicável a exercícios e 
períodos com início em ou 
após 1º de janeiro de 2014. 
Aplicação deve ser 
retroativa. 

Entidades de Investimento – alterações 
à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 (*) 

As alterações às normas IFRS 10, IFRS 12 
e IAS 27 introduzem o conceito de 
“Entidade de Investimento” nas IFRSs. As 
alterações estabelecem ainda uma 
exceção ao princípio geral de consolidação 
para Entidades de Investimento conforme a 
norma IFRS 10, introduzindo o 
requerimento de mensuração ao valor justo 
através do resultado de determinadas 
subsidiárias, em substituição à 
consolidação. Adicionalmente, as 
alterações determinam as divulgações 
requeridas para as entidades que atendem 
à definição de Entidade de Investimento.  

Aplicável a exercícios ou 
períodos com início em ou 
após 1º de janeiro de 2014. 

Interpretação IFRIC 21 – Taxas (*) Fornece orientações sobre quando 
reconhecer um passivo para uma taxa 
imposta pelo governo ou entidade 
governamental, tanto para taxas que são 
contabilizadas de acordo com a norma IAS 
37 quanto para aquelas em que há certeza 
com relação ao momento de contabilização 
e ao valor da taxa. 

Aplicável a exercícios com 
início em ou após 1º de 
janeiro de 2014. 

Melhorias anuais às IFRSs:  
Ciclo 2010–2012 

Alterações em diversas normas. Aplicável a exercícios ou 
períodos com início em ou 
após 1º de julho de 2014. 

Melhorias anuais às IFRSs:  
Ciclo 2011–2013 

Alterações em diversas normas. Aplicável a exercícios ou 
períodos com início em ou 
após 1º de julho de 2014. 
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 (*) O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modificações correspondentes 
às IFRS novas e revisadas e às IFRICs. Em decorrência do compromisso do CPC e da CVM 
de manter atualizado o conjunto de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo 
IASB, é esperado que esses pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e 
aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obrigatória. 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012

     
CDB pós fixado -    1.525 -     35.535 
Operações compromissadas(*) -    -    9.468  12.211 
Cambiais no exterior (US$) -    -    1.676  2.666 
Depósitos no exterior -    -    51.979  47.760 
Depósitos em contas correntes 46  228  18.468  11.126 
   -----------    ----------    ------------    ------------ 
 46  1.753  81.591  109.298 
 ======  ======  =======  ======= 

(*) Os rendimentos das aplicações financeiras variam de 90% a 100% das taxas que 
remuneram os Certificados de Depósitos Bancários – CDI. 

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Consolidado 
2013 2012

Depósito restrito (*) 1.192 1.580  
 --------- ---------  
 1.192 1.580  
 ===== =====  

(*)  Em 31 de dezembro de 2013, a controlada SGUS possuía depósitos restritos em 
instituições financeiras no valor total US$509 mil (US$773 mil em 31 de dezembro de 2012) na 
condição de “Compensating balance arrangement”. 
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5. DUPLICATAS A RECEBER 

Consolidado 
2013 2012

   
Clientes no mercado interno  402.217  366.327  
Clientes no mercado externo 104.306  92.841  
Operadoras de cartão de crédito 19.247  9.742  
Partes relacionadas – mercado interno 4.599  8.820  
Partes relacionadas – mercado externo 1.312  540  
 -----------  -----------  
 531.681  478.270  
Provisão para devedores duvidosos (18.375) (26.564) 
 -----------  -----------  
 513.306  451.706  
 ======  ======  

As vendas a prazo realizadas pelas lojas MMartan e Artex são efetuadas diretamente ao 
consumidor e parceladas em até 10 pagamentos por meio de instrumentos de crédito cedidos 
pelas operadoras de cartões de crédito. Sobre esses valores são efetuados ajustes a valor 
presente considerando as taxas de juros de mercado, uma vez que os preços à vista não 
diferem dos preços parcelados. Em 31 de dezembro de 2013, os valores a receber parcelados 
sob essa modalidade de venda eram de R$20.862 (R$11.048 em 31 de dezembro de 2012), 
com um prazo médio de 90 dias, totalizando um ajuste no valor de R$1.615 (R$1.306 em 31 de 
dezembro de 2012) utilizando-se 100% do CDI como taxa de juros. 

As duplicatas a receber de clientes são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de recebimento é de aproximadamente 77dias (84 dias em 31 de dezembro de 2012). 
Os valores vencidos não são significativos e o saldo da provisão para devedores duvidosos é 
considerado pela Administração suficiente para cobrir as perdas esperadas com esses títulos. 

A Administração da Companhia considera que o risco relativo às duplicatas a receber de 
clientes é minimizado pelo fato da composição da carteira de clientes da companhia ser diluída. 
A Companhia possui mais de 10.000 clientes ativos em 31 de dezembro de 2013 e apenas um 
cliente representa mais de 10% da receita de vendas.  

A composição das duplicatas a receber consolidada por idade de vencimento é como segue: 

2013 2012

A vencer 438.639  359.465  
Vencidas até 30 dias 29.576  43.347  
Vencidas de 31 a 60 dias 14.430  8.878  
Vencidas de 61 a 90 dias 4.590  6.122  
Vencidas de 91 a 180 dias 3.199  4.539  
Vencidas de 181 a 360 dias 4.299  4.418  
Vencidas acima de 360 dias 36.948  51.501  

-------------  -------------  
531.681  478.270  

=======  =======  
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A movimentação da provisão para devedores duvidosos consolidada é como segue: 

2013 2012

Saldo no início do exercício (26.564) (30.359) 
   Adições (1.198) (2.032) 
   Baixas 9.487  7.385  
   Variação cambial          (100) (1.558) 

-------------  -------------  
Saldo no final do exercício (18.375) (26.564) 

=======  =======  

6. ESTOQUES

Consolidado 
2013 2012

   
Matéria-prima e secundários 157.615  131.583  
Produtos em elaboração 118.290  137.428  
Produtos acabados 237.629  274.803  
Peças de reposição 45.456  44.702  
 ------------  ------------  
 558.990  588.516  
 =======  =======  

Os estoques estão demonstrados líquidos dos saldos das provisões para perdas que, na 
avaliação da Administração, são consideradas suficientes para cobrir perdas na realização com 
estoques descontinuados e ou obsoletos. A movimentação da provisão é como segue: 

2012 Adições Baixas
Variação 
cambial 2013 

      
Matéria-prima e secundários (2.127) (289) 193  (198) (2.421) 
Produtos em elaboração (2.354) -      1.917  (18) (455) 
Produtos acabados (9.350) -      8.138  331  (881) 
Peças de reposição (4.502) -      2.921  4  (1.577) 

-------------  -------------  -------------  -------------  -------------  
 (18.333) (289) 13.169  119  (5.334) 
 =======  ======  ======  ======  ======  
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7. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

a) Investimentos diretos: 

 Patrimônio 
Partici- 
pação Resultado do Total do investimento 

Resultado de equivalência 
patrimonial (Controladora) 

Controladas líquido - % exercício 2013 2012 2013 2012 
        
Operações continuadas:      

SGUS (1) -        100 2.658  -        -        2.658  101.936  
CSA 1.014.551  100 (14.652) 1.014.551  1.042.651  (14.652) (46.347) 
SRPSA (2) (3) -        100 -        -        56.974  -        (780) 
AMMO (3) 64.349  100 (47.454) 64.349  54.827  (47.454) (54.485) 
    -------------  -------------  -------------  ------------  
    1.078.900  1.154.452  (59.448) 324  
    ========  ========  ========  =======  
Operações descontinuadas (4):

SGUS  100    -        (83.698) 
CSA  100    -        (51.652) 
      -------------  -------------  
      -        (135.350) 
      ========  =======  

 (1) O patrimônio líquido da controlada SGUS, em 31 de dezembro de 2013, apresentava saldo 
de R$30.426 credor (R$37.101 em 31 de dezembro de 2012) e está apresentado como 
“Obrigações de controladas” no passivo não circulante. 

(2) A Companhia possuía 64,7% do capital social da controlada SRPSA. Em 13 de dezembro 
de 2011, a Companhia adquiriu 18.440 ações da SRPSA, passando a deter 84,7% de seu 
capital social. Em 29 de junho de 2012, a Companhia adquiriu as restantes 14.133 ações, 
passando a deter 100% de seu capital social. 

(3) Em 1º de janeiro de 2013, como forma de consolidação das operações de varejo da 
Companhia, a Controlada ASW incorporou a controlada SRPSA e a controlada indireta 
MMartan, e alterou sua razão social para AMMO Varejo Ltda. Não há nenhum impacto nas 
demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que as operações de varejo já são 
reportadas de forma consolidada. 

(4) Vide nota explicativa n° 25 às demonstrações financeiras. 
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 b) Investimentos indiretos: 

Subsidiárias da SGUS 

 Patrimônio 
líquido

Participa-
ção-% 

Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial
2013 2012 2013 2012 

       
Warbird Corporation (Delaware, EUA)    104.619  100,0 104.619  87.980  3.922  (2.723) 
Springs Home Textiles Reynosa, S.A. de C.V. 
   (México) (1) 9.113  100,0 9.113  7.077  1.387  537  
Casa Springs S.A. de C.V. (México) (1) 8.563  100,0 8.563  6.514  928  (27) 
Charles D. Owen Mfg. Co. (Delaware, EUA) 70.241  100,0 70.241  57.707  (409) (7.073) 
Springmaid International, Inc. (Índia) 3.376  100,0 3.376  3.293  (213) (94) 
Springs International Services Inc.  
   (Carolina do Sul, EUA) (580) 100,0 (580) (527) (2) 84  
Sabre US, Inc. (Delaware, EUA) 72.992  100,0 72.992  61.876  4.016  4.110  
Espacio  LLC (Delaware, EUA) (2) 1.124  100,0 1.124  274  (59) (2.665) 
Springs Canada Holdings, LLC (Delaware, EUA) 23.426  87,5 20.498  17.881            - - 
Springs Canada, Inc. (Ontário, Canadá) (3)  41.026  87,5 35.898  33.925  (61) 15.155  
Springs Brands, LLC (Delaware, EUA) (3) (3.640) 87,5  (3.185) (5.926) 2.742  (8.433) 
Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman) (3)  2.621  87,5 2.293  2.012  (13) - 
Springs Shanghai Trading Co., Ltd. (China) (4)  273  87,5 239  677  (509) (1.110) 
       

(1) Companhias subsidiárias integrais de Warbird Corporation (Delaware, EUA). 
(2) A Companhia aumentou a participação na Espacio LLC, passando de 75,0% para 100,0%, em 10 de abril de 2013. 
(3) Companhias subsidiárias integrais de Springs Canada Holdings, LLC (Delaware, EUA) a partir de 4 de agosto de 2012. 
(4) Companhia subsidiária integral de Springs Cayman Holding Ltd. (Ilhas Caiman). 

Em 4 de agosto de 2012, a subsidiária SGUS e a Bedrock Holdings LP formaram a Springs 
Canada Holdings, LLC (“SCH”). A SGUS possui 87,5% do capital social da SCH e a Bedrock 
Holdings possui 12,5%. A parceria foi formada para atuar no mercado canadense e em 
operações selecionadas da SGUS, as quais foram contribuídas através da criação da Springs 
Brands, LLC, subsidiária integral da SCH. 

A Bedrock Holdings contribuiu US$10 milhões e a Springs Global contribuiu ativos tangíveis e 
intangíveis, líquidos, no valor contábil de US$20,2 milhões, representados: (i) por ações da 
Springs Canada, Inc. e da Springs Cayman Holding Ltd. (controladora da Springs Shanghai 
Trading Co., Ltd.), (ii) pela marca Springmaid, (iii) pelo direito de comercializar certas marcas 
licenciadas e (iv) pelos ativos e passivos operacionais relacionados, incluindo o capital de 
trabalho. 

Antes da formação da SCH, os investimentos na Springs Canada, Inc. e na Springs Cayman 
Holding Ltd. pertenciam a Warbird Corporation, subsidiária integral da SGUS. 

Subsidiária da CSA  

 Patrimônio Participação Total do investimento 
Resultado de equivalência 

patrimonial

líquido - % 2013 2012 2013 2012 

       
Coteminas Argentina S.A. 83.646  100    83.646  23.263  16.427  (9.174) 
   ======  ======  ======  ======  
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8. IMOBILIZADO E DISPONÍVEL PARA VENDA 

a. Imobilizado 

Taxa (*)  
%

Consolidado
2013 2012 

Custo
Depreciação
acumulada Líquido Líquido

      
Terrenos e benfeitorias 10,3 72.029  (18.314) 53.715  49.819  
Edifícios 2,4 439.630  (166.598) 273.032  278.910  
Instalações 5,2 231.963  (130.576) 101.387  109.542  
Equipamentos 6,0 1.088.473  (737.088) 351.385  384.887  
UHE - Porto Estrela (**) 2,9 37.528  (10.854) 26.674  28.086  
Móveis e utensílios 9,4 49.801  (31.527) 18.274  17.009  
Veículos 20,0 40.406  (23.055) 17.351  23.637  
Computadores e periféricos 19,1 46.691  (42.000) 4.691  5.011  
Obras em andamento - 53.321  -      53.321  37.691  
Outros 10,1 107.891  (96.626) 11.265  16.142  

 ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

2.167.733  (1.256.638) 911.095  950.734  
 =========  =========  =========  =========  

(*)  Taxa média ponderada anual de depreciação 
(**) Vide nota explicativa n° 19 às demonstrações financeiras. 

Tendo em vista sua rentabilidade operacional e geração de caixa, a Companhia e suas 
controladas não encontraram indícios de deterioração ou de não recuperação dos saldos 
mantidos como imobilizado.  

A movimentação dos saldos de ativos imobilizados consolidados é conforme segue: 

Custo:

2012 Adições Baixas 

Transferências  
para o 

disponível para 
venda Transferências 

Variação
cambial 2013 

Terrenos e benfeitorias 60.450  13.418  (1.486) -      216  (569) 72.029  
Edifícios 430.884  6  (2) (68) 4.379  4.431  439.630  
Instalações 231.912  353  (443) (819) 1.872  (912) 231.963  
Equipamentos 1.104.026  12.762  (5.254) (37.630) 9.366  5.203  1.088.473  
UHE - Porto Estrela 37.506  22  -      -      -      -      37.528  
Móveis e utensílios 44.910  2.880  (799) (27) 1.178  1.659  49.801  
Veículos 41.399  646  (2.729) -      62  1.028  40.406  
Computadores e periféricos 42.006  1.774  (731) 4  25  3.613  46.691  
Obras em andamento 37.691  31.654  (1.664) -      (13.830) (530) 53.321  
Outros 99.188  16  (31) -      (3.268) 11.986 107.891

---------------  ---------------- ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

 2.129.972  63.531  (13.139) (38.540) -      25.909  2.167.733  
=========  =========  =========  =========  =========  =========  =========  
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Depreciação acumulada: 

2012 Adições Baixas 

Transferências 
para o 

disponível para 
venda Transferências 

Variação
cambial 2013 

Terrenos e benfeitorias (10.631) (8.141) 654  -      -      (196) (18.314) 
Edifícios (151.974) (10.379) -      10  7  (4.262) (166.598) 
Instalações (122.370) (9.907) 423  280  732  266  (130.576) 
Equipamentos (719.139) (46.474) 4.445  30.596  (665) (5.851) (737.088) 
UHE - Porto Estrela (9.420) (1.434) -      -      -      -      (10.854) 
Móveis e utensílios (27.901) (2.653) 678  12  (28) (1.635) (31.527) 
Veículos (17.762) (5.514) 1.298  -      (49) (1.028) (23.055) 
Computadores e periféricos (36.995) (2.189) 714  (4) 3  (3.529) (42.000) 
Outros (83.046) (1.683) 26  -      -      (11.923) (96.626) 

---------------  -------------  -------------  ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  

 (1.179.238) (88.374) 8.238  30.894  -      (28.158) (1.256.638) 
=========  ========  =========  =========  =========  =========  =========  

b. Imobilizado disponível para venda 

As subsidiárias da Companhia identificaram ativos que foram retirados das operações e 
segregados para venda. Esses ativos são formados basicamente pela atualização, no curso 
normal de suas operações, do parque industrial da subsidiária brasileira e por máquinas e 
equipamentos das unidades fabris da subsidiária americana que tiveram suas operações 
encerradas. Adicionalmente, os equipamentos disponibilizados para venda decorrentes da 
readequação das capacidades produtivas também foram incluídos nesta rubrica. Esses ativos 
foram avaliados pelo menor valor entre seu registro contábil e seu valor de mercado, 
resultando no reconhecimento de perdas prováveis em sua realização (redução ao valor 
recuperável).

Como resultado dessa análise, o valor recuperável de R$58.330 (R$40.585 em 31 de 
dezembro de 2012) foi apresentado como “Imobilizado disponível para venda” no ativo não 
circulante e, consequentemente, eliminado da tabela acima pelo seu valor contábil.  

A movimentação do imobilizado disponível para a venda foi como segue: 

2012 Adições Baixas 
Transferências 

imobilizado 
Variação
cambial 2013 

       
Custo 536.632  24  (167.750) 38.544  52.729  460.179  
Depreciação (427.889) (3.132) 150.615  (30.898) (41.939) (353.243) 
Provisão para perda (68.158) (348) 25.037  -      (5.137) (48.606) 
 ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------  
 40.585  (3.456) 7.902  7.646  5.653  58.330  
 ======  ======  ======  ======  ======  ======  
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9. INTANGÍVEL 

Consolidado 
2013 2012 

Ágio na aquisição de empresas 
     norte americanas 27.427 24.232
Ágio na aquisição da AMMO (controladora) 27.303  27.303  
Marcas 16.307  16.298  
Pontos comerciais (luvas) 48.681  46.160  
 -----------  -----------  
Total 119.718  113.993  
 ======  ======  

Anualmente a Companhia avalia a recuperabilidade dos ágios decorrentes de investimentos 
em outras empresas, realizados pela Companhia ou por suas controladas, utilizando para tanto 
práticas consideradas de mercado, como o fluxo de caixa descontado de suas unidades que 
possuem ágio alocado. A recuperabilidade dos ágios é avaliada com base na análise e 
identificação de fatos ou circunstâncias que possam acarretar a necessidade de se antecipar o 
teste realizado anualmente. Caso algum fato ou circunstância indique o comprometimento da 
recuperabilidade dos ágios, o teste é antecipado.  

O período de projeção dos fluxos de caixa para dezembro de 2013 foi de três anos. As 
premissas utilizadas para determinar o valor justo pelo método do fluxo de caixa descontado 
incluem: projeções de fluxo de caixa com base nas estimativas da administração para fluxos de 
caixa futuros, taxas de desconto e taxas de crescimento para determinação da perpetuidade. 
Adicionalmente, a perpetuidade foi calculada considerando a estabilização das margens 
operacionais, níveis de capital de giro e investimentos.  

A taxa de desconto utilizada foi de 13,6% a.a. e a taxa de crescimento da perpetuidade 
considerada foi de 3% a.a., tanto para o ágio da controlada SGUS, na aquisição de empresas 
norte-americanas, quanto para o ágio da Companhia referente à aquisição da SRPSA. As 
taxas de desconto utilizadas foram elaboradas levando em consideração informações de 
mercado disponíveis na data do teste.  

A movimentação dos saldos consolidados dos ativos intangíveis no período foi como segue:  

2012 
Adições no 

período 
Variação 
cambial 2013 

Ágio na aquisição de empresas 
   norte americanas 24.232 -      3.195 27.427
Ágio na aquisição da SRPSA  27.303  -      -      27.303  
Marcas 16.298  9  -      16.307  
Pontos comerciais (luvas) 46.160  2.521  -      48.681  
 -----------  ---------  ---------  -----------  
Total 113.993  2.530  3.195  119.718  
 ======  =====  =====  ======  

Os ativos intangíveis descritos acima possuem vida útil indefinida, portanto não são 
amortizados, mas testados anualmente quanto ao seu valor recuperável. As marcas estão 
registradas ao custo de aquisição. Os valores referentes aos pontos comerciais estão 
registrados pelo custo de aquisição do respectivo ponto de venda.  
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10. ARRENDAMENTO MERCANTIL 

A controlada SGUS aluga imóveis e equipamentos sob a condição de “leasing” operacional. O 
total da despesa com o arrendamento mercantil em 2013 foi de R$33.284 (R$31.836 em 2012). 
A controlada SGUS concedeu a terceiros o subarrendamento mercantil (“sub-leasing”) de 
algumas localidades onde não havia mais o benefício econômico sobre o arrendamento pago. 
O total de receita com o subarrendamento mercantil em 2013 foi de R$3.900 (R$3.001 em 
2012).

Prestações previstas para os próximos anos são estimadas na tabela abaixo: 

Anos 2013
2014  26.169 
2015 22.993 
2016 22.550 
2017 21.069 
2018 20.917 

A partir de 2018, as prestações continuam decrescentes até o final dos contratos que terminam 
em diversas datas até 2030, totalizando R$197.631. 

Para o período de 2014 a 2019, o total das prestações de subarrendamento mercantil a 
receber pela controlada SGUS é de R$39.342. 

A controlada SGUS possui provisão de curto e longo prazo que totalizam R$21.814 (R$25.460 
em 31 de dezembro 2012), que consiste na estimativa do valor presente das obrigações futuras 
de arrendamento mercantil (cujos contratos continuaram vigentes após o fechamento de 
algumas unidades fabris nos EUA), líquido dos subarrendamentos já contratados e de uma 
receita estimada de subarrendamento das demais unidades fechadas que ainda não foram 
subarrendadas. Esse potencial de subarrendamento poderia resultar numa redução de 
R$136.316 nas obrigações demonstradas na tabela acima.

11. FORNECEDORES 

Consolidado 
2013 2012

   
Mercado interno  95.007  82.966  
Mercado externo 98.957  103.522  
 ----------  ----------  
 193.964  186.488  
 ======  ======  

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo 
médio de pagamento é de aproximadamente 32 dias (38 dias em 31 de dezembro de 2012).  
Em fornecedores no mercado interno estão incluídos créditos de compras de matéria-prima 
(algodão) no valor de R$56.973 (R$52.282 em 31 de dezembro de 2012). 
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12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

  Taxa anual de  Consolidado
Moeda juros - % Vencimento 2013 2012 

Moeda nacional:      
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       R$ 4,5 a 9,0 2016 21.433  29.716  
    BNDES (Revitaliza)   R$ 4,5 a 9,0 2016 21.433  29.716  
 BNDES (Finame) R$ 3,0 a 7,0  2023 4.447  5.057  
 Banco Bradesco S.A. (Conta garantida)  R$ 120,0 do CDI 2014 16.498  -      
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida)  R$ 118,7 do CDI 2014 34.793  4.187  
 Banco Santander S.A. R$ CDI+0,20 a 0,29   2013 -      1.173  
 Banco do Brasil S.A. (Giroflex) R$ 115,5 do CDI 2014 25.171  25.115  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) R$ 106,5 e 108,5 do CDI 2015 256.804  248.544  
 Banco Itaú BBA S.A. (a) R$ 117,7 do CDI 2014 207.509  205.730  
 Banco Santander S.A. R$ TJLP+5,69 2014 31.934  31.684  
 Banco Votorantim S.A. R$ TJLP+3,3 2015 43.508  49.484  
 Outros R$ - 2016 98  94  
    -----------  -----------  
    663.628  630.500  
Moeda estrangeira:      
 Deutsche Bank (Securitização) US$ Libor+2,15 2014 55.280  62.055  
 Banco Francês $ARG 14,4 2014 855  2.192  
 Banco Patagonia $ARG 15,3 e 27,5 2016 28.801  9.067  

   -----------  -----------  
    84.936  73.314  
      
    -----------  -----------  

Total    748.564  703.814  
      
Circulante    (496.976) (375.798) 
    -----------  -----------  
Não circulante    251.588  328.016  
    =======  =======  

(a) Empréstimo contratado originalmente em dólares mais 4,6% a.a. com swap para 
aproximadamente 117,7% do CDI com a mesma contraparte. 

Os empréstimos são garantidos por: (i) imóveis, máquinas e equipamentos, localizados na 
cidade de Montes Claros, gravados em 1º grau, além de fiança da CTNM para os 
financiamentos denominados “Revitaliza”; e (ii) por avais e garantias bancárias para os 
demais financiamentos.  
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Os vencimentos dos empréstimos são como segue: 

    2017 a  
2014 2015 2016 2023 Total 

      
Moeda nacional:      
    Banco do Brasil S.A. (Revitaliza)       8.344  8.266  4.823  -      21.433  
    BNDES (Revitaliza)   8.344  8.266  4.823  -      21.433  
 BNDES (Finame) 735  733  739  2.240  4.447  
 Banco Bradesco S.A. (Conta garantida)  16.498  -      -      -      16.498  
 Banco do Brasil S.A. (Conta garantida)  34.793  -      -      -      34.793  
 Banco do Brasil S.A. (Giroflex) 25.171  -      -      -      25.171  
 Banco do Brasil S.A. (NCI) 56.895  199.909  -      -      256.804  
 Banco Itaú BBA S.A. (a) 207.509  -      -      -      207.509  
 Banco Santander S.A. 31.934  -      -      -      31.934  
 Banco Votorantim S.A. 27.508  16.000  -      -      43.508  
 Outros 57  14  27  -      98  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
 417.788  233.188  10.412  2.240  663.628  
Moeda estrangeira:      
 Deutsche Bank (Securitização) 55.280  -      -      -      55.280  
 Banco Francês 855  -      -      -      855  
 Banco Patagonia 23.053  -      5.748 -      28.801  
 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
  79.188  -      5.748  -      84.936  

 -----------  -----------  -----------  -----------  -----------  
496.976  233.188  16.160  2.240 748.564

=======  =======  =======  =======  =======  

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

  a. Capital realizado 

O capital social subscrito e realizado está representado como segue: 

2013 2012 

Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas 105.830.827  123.024.923 
Heartland Industrial Partners, L.P. 8.421.044  8.782.614 
Diversos 85.748.129  68.192.463 
 ----------------  ---------------- 
 200.000.000  200.000.000 
 =========  ========= 

Todas as ações são ordinárias com direito a voto. 

Não houve movimentação do número de ações subscritas e realizadas para o período entre 1º 
de janeiro de 2012 e 28 de junho de 2012. Em 29 de junho de 2012, foi subscrito e 
integralizado aumento de capital no valor de  R$169.043 com emissão de 56.347.886 novas 
ações. 

Em leilão de sobras, realizado em 10 de julho de 2012, foram arrematadas 4.690 ações no 
valor de R$14, completando assim a totalidade do aumento de capital. 

Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de julho de 2012, foi homologado 
o aumento de capital da Companhia. Em consequência disso, o capital social da Companhia 
passou a ser de R$1.860.265, representado por 200.000.000 de ações ordinárias. 
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b. Dividendos e reserva de lucros a realizar 

Aos acionistas é assegurado um dividendo correspondente a 1/3 do lucro líquido do exercício, 
ajustado conforme o Estatuto e a Lei das Sociedades por Ações.   

    c. Reserva de retenção de lucros 

A reserva de retenção de lucros é constituída nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76. 

14. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A receber A pagar 
2013 2012 2013 2012 

Controladora:     
  Coteminas S.A. -     -     2.836  430  
  Springs e Rossini Participações S.A. -     117  -     -     
  Springs Global US, Inc. 67.985  56.559  -     -     
  MMartan Textil Ltda. -     15  -     -     
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A.  -     199  -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 67.985  56.890  2.836  430  
 ======  ======  ======  ======  
Consolidado:     
  Companhia de Tecidos Norte de Minas - Coteminas -     -     1.085  -     
  Encorpar – Emp. Nac. de Com., Redito e Part.S.A.  -     199  -     -     
 ----------  ----------  ----------  ----------  
 -     199  1.085  -     
 ======  ======  ======  ======  
     

Encargos financeiros 
2013 2012 

   
Controladora: 
  Coteminas S.A. (125) (3.571) 
  Springs e Rossini Participações S.A. -      9  
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A. 3  10  
  Springs Global US, Inc. 2.923  2.618  
  AMMO Varejo Ltda. 7  414  
 ----------  ----------  
 2.808  (520) 
 ======  ======  
Consolidado:   
  Cia. de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (365) (484) 
  Encorpar – Empresa Nacional de 
    Comércio, Redito e Participações S.A. 3 10
 ----------  ----------  
 (362) (474) 
 ======  ======  
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Os saldos mantidos com partes relacionadas sediadas no Brasil possuem vencimento de longo 
prazo, e os encargos são calculados de acordo com as taxas equivalentes às praticadas pelo 
mercado financeiro (100% da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI mais 
1,375% a.a.). 

Os saldos mantidos com a controlada direta SGUS representam contrato de empréstimo com 
limite de US$30 milhões, denominado “Revolving loan agreement”, que prevê vencimentos 
semestrais renováveis até dezembro de 2014. Os encargos são variação cambial mais juros 
calculados com base na LIBOR de 1 mês mais 3% a.a. 

Conforme previsto no acordo de acionistas da Companhia, a controlada SGUS deve pagar, a 
cada ano, a título de prestação de serviços, livre de despesas, o valor de US$1.491 mil ao 
acionista Heartland Industrial Partners, L.P. A controlada CSA deve pagar o valor equivalente a 
US$3.500 mil ao acionista controlador CTNM. Em 2013, foram provisionados a esse título 
R$10.646 (R$9.701 em 2012), sendo que o saldo em aberto no valor de R$5.466 (R$5.712 em 
2012) está consignado na rubrica “Outras contas a pagar” no passivo circulante. 

Em 2013, a CSA forneceu produtos intermediários para empresa do grupo, Companhia Tecidos 
Santanense, no valor de R$30.034 (R$9.386 em 2012). As transações são efetuadas a preços 
de mercado. 

A Rossini Administradora de Bens Ltda., e a controlada indireta MMartan firmaram contrato de 
locação do imóvel onde se situam o parque fabril e os escritórios da controlada indireta 
MMartan. Em 2013, foram pagos R$3.289 (R$3.289 em 2012) sob essa rubrica. As avaliações 
do imóvel e respectivo aluguel foram efetuadas por empresa especializada e estão à preços de 
mercado.

Os valores pagos a diretores e pessoas-chave da Administração estão destacados nas 
demonstrações do resultado, sob a rubrica “Honorários da administração” e incluem os 
benefícios de longo prazo e pós-emprego existentes. 

15. DEBÊNTURES SUBSCRITAS PELA CONTROLADORA 

Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2006, foi aprovada a 
primeira emissão de debêntures não conversíveis em ações da controlada CSA, para 
distribuição privada, nas condições abaixo, alteradas pela Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 09 de junho de 2006: 

Emissão:  24 de janeiro de 2006 
Série: Única 
Quantidade: 50.057 Debêntures 
Valor nominal na data de emissão: R$ 1 
Remuneração: Variação cambial mais juros equivalentes à taxa Libor 

de 3 meses, acrescida da sobretaxa de 3% ao ano 
Amortização dos juros: Pagamentos trimestrais, com último vencimento para 

21/06/2013
Amortização do principal: 17 parcelas trimestrais e sucessivas, com primeiro 

vencimento para 21/06/2009 e último para 21/06/2013 

A totalidade das Debêntures foi subscrita pela CTNM, controladora indireta da Companhia. Em 
2013, foram contabilizados juros de R$140 (R$1.039 em 2012) e variação cambial devedora de 
R$1.261 (R$2.562 de variação cambial devedora em 2012). Em 21 de junho de 2013, as 
debentures foram liquidadas e o saldo em 31 de dezembro de 2012 era de R$11.892. 
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16. IMPOSTO DE RENDA E OUTROS IMPOSTOS 

Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a Medida Provisória nº 627 (MP 627/13) que, dentre 
outras matérias: (i) revoga o Regime Tributário de Transição (RTT), disciplinando a incidência 
de tributos sobre os ajustes decorrentes da convergência das normas contábeis brasileiras aos 
padrões internacionais (IFRS); e (ii) dispõe sobre a tributação de residentes no Brasil referente 
aos lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas. A Companhia analisou os 
potenciais efeitos da MP 627/13 e aguarda a sua conversão em lei para conclusão dos 
impactos, porém, em análise inicial estes impactos não são relevantes. 

  a. Incentivos fiscais 

Todas as unidades fabris da controlada CSA sediadas no Brasil, exceto as unidades de 
Blumenau-SC e Acreúna-GO, estão localizadas na região da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, beneficiando-se de incentivos fiscais federais e 
estaduais.  

Os incentivos fiscais federais e estaduais das unidades fabris desta controlada estão 
programados para expirar em diferentes datas, dependendo da instalação industrial em 
questão, até 31 de dezembro de 2016. 

Os incentivos federais são calculados a partir do imposto de renda devido sobre o resultado 
obtido nas operações comerciais e industriais, contabilizados como redução da provisão de 
imposto de renda, em contrapartida ao resultado do exercício. Em 31 de dezembro de 2013 e 
2012, não foram obtidos esses incentivos por não ter havido base tributável incentivada. 

  b. Conciliação dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Resultado das operações continuadas antes 
     dos impostos (51.104) (642) (49.504) 1.208 
   Diferenças permanentes:  
   Equivalência patrimonial 59.448 (324) -       -      
   Receitas não tributadas – RTT -      -      (40.826) (39.332)
        Preços de transferência -      -      5.934  3.555 
        Diferenças permanentes de 
           controladas no exterior -      -      (1.611) 35.677 
        Outros -      2 2.254  685 
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Base de cálculo dos impostos 8.344 (964) (83.753) 1.793 

Alíquota de 34% (2.837) 328 28.476  (610)
Reversão de impostos diferidos – SGUS -     -     154  273 
Créditos fiscais não constituídos 851 (328) (31.893) (1.849)
Outros 24 -     32  (569)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 
Total dos impostos sobre o lucro (1.962) -     (3.231) (2.755)
 ------------ ------------ ------------  ------------ 

Impostos sobre o lucro – corrente (1.962) -     (3.385) (3.820)
Impostos sobre o lucro – diferido -     -     154  1.065 
 ======= ======= =======  ======= 



721

25

A Companhia, na condição de controladora, tem como resultado basicamente equivalência 
patrimonial e resultado de aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Os lucros de 
controladas no exterior são tributados como adição ao lucro tributável e recebem créditos dos 
impostos pagos no país de origem até o limite de 25% de sua base de cálculo. Quando esses 
resultados são prejuízos, eles não se constituem em créditos tributários no Brasil, porém são 
compensados com os resultados futuros da controlada no exterior que o gerou. Portanto, na 
condição de controladora, são bem específicas as situações onde a Companhia poder vir a 
constituir créditos tributários. 

A Administração da controlada CSA, em exercícios anteriores, com base em plano de negócios 
e projeções futuras, reconheceu parcialmente ativos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos 
fiscais acumulados. Em 31 de dezembro de 2013, a controlada CSA possuía R$501.049 em 
prejuízos fiscais (R$442.460 em 31 de dezembro de 2012) e R$505.920 de base de cálculo 
negativa de contribuição social sobre o lucro (R$446.789 em 31 de dezembro de 2012), cujos 
ativos fiscais não foram reconhecidos. Os ativos fiscais reconhecidos por aquela controlada são 
líquidos dos benefícios fiscais a ela concedidos. Suas projeções futuras consideram o maior 
foco para atendimento ao mercado nacional, cujas vendas possuem maior rentabilidade, 
incremento nas margens em decorrência da venda de produtos de maior valor agregado, entre 
outras. Com base nestas ações e nas premissas utilizadas na preparação do plano de 
negócios, a Administração da CSA possui expectativa de geração de lucros tributáveis futuros 
que permitirão a realização dos créditos tributários diferidos daquela controlada. 

  c. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Os valores de imposto de renda e de contribuição social diferidos, registrados nas 
demonstrações financeiras consolidadas, são provenientes de provisões temporariamente não 
dedutíveis, crédito fiscal incorporado e prejuízos fiscais das controladas e são compostos como 
segue: 

Saldos 
 em 

2012 

Reconhe-
cidos no 
resultado Outros

Saldos 
 em 

2013 
Ativo:     
  Provisões dedutíveis somente quando realizadas:     
      Provisões diversas 26.565  (2.590) 133  24.108  
  Prejuízo fiscal, líquido 21.696  2.744  -     24.440  
  Créditos fiscais de controlada no exterior 8.402  -     (167) 8.235  
 ----------  ----------  ----------  ----------  
Ativo não circulante 56.663  154  (34) 56.783  
 ======  ======  ======  ======  

A Administração, com base em orçamento e plano de negócios, estima que os créditos fiscais 
sejam realizados durante os próximos exercícios, conforme demonstrado a seguir: 

Ano
Consolidado 

2013 

2014 -      
2015 10.710  
2016 15.105  
2017 16.524  

2018 em diante 14.444  
 ----------  
 56.783  
 ======  
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 d. Impostos a recuperar 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

     
Imposto sobre circulação de  
    mercadorias e serviços – ICMS -        -        6.135 8.322
Imposto de renda e contribuição  
    social antecipados 7.224  8.934  16.321  18.916  
PIS e COFINS a recuperar -        -        2.738  96  
IVA – Argentina -        -        3.329  6.227  
VAT – China e México -        -        1.160  1.084  
IPI a recuperar -        -        65  161  
Outros impostos a recuperar -        -        4.589  3.748  
 -----------  -----------  -----------  -----------  

 7.224  8.934  34.337  38.554  
 Circulante (7.224) (8.934) (28.488) (32.210) 
 -----------  -----------  -----------  -----------  
 Não circulante -        -        5.849  6.344  
 =======  =======  =======  =======  

17. PROVISÕES DIVERSAS 

A Companhia e suas controladas vêm discutindo judicialmente a legalidade de alguns tributos e 
reclamações trabalhistas. A provisão foi constituída de acordo com a avaliação do risco 
efetuada pela Administração e pelos seus assessores jurídicos, para as perdas consideradas 
prováveis. 

A Companhia e suas controladas possuem processos tributários e cíveis, cuja perda foi 
estimada como possível, no valor de R$15.630 e R$363 respectivamente. 

Os processos judiciais cuja perda foi estimada como provável são assim resumidos: 

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

Processos fiscais:  
   - CPMF 4.317 4.317 4.317 4.317  
   - INSS -     -     1.998 2.555  
   - Outros -     -     13 13  
Trabalhistas -     -     8.548 8.981  
Cíveis e outras -     6 3.028 2.993  

-----------  -----------  -----------  -----------  
Total  4.317 4.323 17.904 18.859  
 ===== ===== ===== =====  

Depósitos judiciais 4.221 4.226 16.213 15.217  
 ===== ===== ===== =====  

CPMF – A Companhia é pólo ativo em ação de mandado de segurança para afastar a 
incidência da CPMF sobre as operações de câmbio simbólico realizadas na operação de 
conferência internacional de ações por investidor estrangeiro. 

INSS – A controlada CSA é pólo ativo em ação contra a Fazenda Nacional questionando a 
incidência da contribuição sobre verbas consideradas indenizatórias. 
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Trabalhistas – A controlada CSA é pólo passivo em ações movidas por ex-funcionários e 
terceiros.

Cíveis – A controlada CSA é pólo ativo em ação contra a União questionando a legalidade da 
cobrança da RTE – Recomposição Tarifária Extraordinária e COFURH – Compensação 
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos. 

As movimentações do saldo da provisão consolidada são apresentadas a seguir: 

2012 Adições Baixas 2013 
     
Processos fiscais:    
 - CPMF 4.317 -     -      4.317  
   - INSS 2.555 -     (557) 1.998  
   - Outros 13 -     -      13  
Trabalhistas 8.981 4.582 (5.015) 8.548  
Cíveis e outras 2.993 287 (252) 3.028  
 --------- --------- ---------  -----------
 18.859 4.869 (5.824) 17.904  
 ===== ===== =====  =====  

18. PLANO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS 

Substancialmente, todos os funcionários da controlada SGUS são cobertos por planos de 
contribuição definida. Alguns executivos da controlada SGUS são cobertos pelo plano de 
benefício definido. A controlada SGUS pode efetuar contribuições arbitrárias para o plano de 
contribuição definida e essas contribuições são consideradas através de um percentual da 
remuneração elegível de cada participante. Adicionalmente, no caso de participantes elegíveis 
contribuírem com um percentual de suas remunerações para alguns planos de contribuição 
definida, a controlada SGUS pode, arbitrariamente, efetuar uma contribuição na proporção dos 
valores contribuídos pelos participantes.  

A controlada SGUS patrocina um plano de pensão de benefício definido para alguns de seus 
funcionários, cujos custos esperados de pensão são provisionados em regime de competência 
com base em estudos atuariais e as contribuições dos funcionários aposentados e da 
controlada SGUS são ajustadas periodicamente. As contribuições da controlada SGUS aos 
planos de benefício definido são efetuadas de acordo com a lei de aposentadoria dos EUA 
(“Employee Retirement Income Security Act”) e os benefícios são geralmente baseados nos 
anos de serviço e níveis salariais (remuneração). 

Os ativos do plano de benefício definido são investidos em fundos de renda variável e fundos 
de renda fixa (incluindo dívidas do governo americano). A controlada SGUS também fornece 
benefícios de aposentadoria a executivos elegíveis de acordo com planos executivos 
suplementares não qualificados de aposentadoria. 
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A tabela abaixo contém informações resumidas dos planos de pensão de benefício definido em 
31 de dezembro de 2013 e 2012: 

2013 2012 
Mudança no benefício provisionado:   

Benefício provisionado no início do ano 108.424  93.781  
Custo do serviço 917  106  
Custo dos juros 4.013  4.330  
(Ganho) perda atuarial (7.759) 10.293  
Pagamento de benefícios (9.562) (8.303) 
Variação cambial 15.561 8.217  

 -----------  -----------  
Benefício provisionado no final do ano 111.594  108.424  
   
Mudança nos ativos do plano:   

Valor de mercado dos ativos no início do ano 24.990  20.416  
Retorno sobre os ativos 3.610  2.107  
Contribuições do empregador 9.081  8.918  
Pagamento de benefícios (9.562) (8.303) 
Variação cambial 3.621  1.852  

 -----------  -----------  
Valor de mercado dos ativos no final do ano 31.740  24.990  

 -----------  -----------  
Valor presente das obrigações a descoberto 79.854  83.434  

 ======  ======  
Premissas utilizadas para determinar as obrigações 

de benefícios no final do ano   
Taxa de desconto (a.a.) 4,30% a 5,05% 3,50% a 4,15% 
Aumento futuro de salários (a.a.) 2,50% 2,50% 

   
Premissas utilizadas para determinar a despesa 

líquida para os exercícios findos nessas datas   
Taxa de desconto (a.a.) 3,60% a 4,30% 4,50% a 5,15% 
Taxa de rendimento esperada sobre ativos (a.a.) 6,20% a 6,70% 6,90% a 7,80% 
Aumento futuro de salários (a.a.) 2,50% 2,50% 

   
Componentes do custo líquido do benefício:   

Custo do serviço 917  106  
Custo dos juros 4.013  4.330  
Retorno sobre os ativos (1.827) (944) 
(Ganho) perda atuarial 2.609 1.862  

 -----------  -----------  
Custo (receita) líquido do benefício 5.712 5.354  
 ======  ======  

A estratégia de investimento da controlada SGUS é de aplicar numa carteira diversificada com 
o objetivo de maximizar os retornos considerando um nível aceitável de risco. Os ativos do 
plano de pensão são investidos em um fundo balanceado que tem uma alocação estática de 
50% a 60% em investimentos de renda variável e 40% a 50% em instrumentos financeiros de 
renda fixa. A expectativa de retorno sobre os ativos do plano foi desenvolvida em conjunto com 
os consultores externos e foram levadas em consideração as expectativas de longo prazo para 
retornos futuros, baseados na estratégia de investimentos atuais da controlada SGUS. 

2013 2012 
Investimentos dos ativos dos planos: 

Renda variável 16.175  13.317  
Renda fixa 14.941  11.261  
Caixa e equivalentes de caixa 624  412  
 ----------  ----------  
Valor de mercado dos ativos no final do ano 31.740  24.990  

 ======  ======  
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A controlada SGUS espera contribuir R$9.447 para os planos de benefício definido em 2014. 
Pagamentos de benefícios futuros para os próximos 10 anos são: 

Plano de pensão 
de benefício 

definido

2014 10.556
2015 9.484
2016 9.175
2017 8.827
2018 8.487
2019 – 2023 38.779

Os saldos dos benefícios provisionados e remuneração diferida estão demonstrados abaixo: 
2013 2012 

Provisão para plano de pensão 79.854  83.434  
Provisão para plano de pensão (múltiplos empregadores) (a) 555  954  
Outras provisões de benefícios a funcionários (b) 7.634  9.490  
 ------------  ------------  
   Total do plano de aposentadoria e benefícios 88.043  93.878  

       Circulante (b) (7.831) (7.113) 
 ------------  ------------  
       Não circulante 80.212  86.765  
 =======  =======  

(a) Até 30 de dezembro de 2010, a controlada SGUS era uma das empresas patrocinadoras do plano “South 
Jersey Labor and Management Pension Fund”, um plano de pensão de benefício definido de múltiplos 
empregadores. Em 30 de dezembro de 2010, a controlada SGUS retirou-se do plano. Essa provisão 
representa o valor estimado a pagar referente à saída do plano.  

(b) Incluída na rubrica “Obrigações sociais e trabalhistas”. 

19. CONCESSÕES GOVERNAMENTAIS 

A controlada CSA participa em consórcio de concessão de geração de energia elétrica com as 
empresas CEMIG Geração e Transmissão S.A. e Vale (denominada anteriormente Companhia 
Vale do Rio Doce), em partes iguais de 33,33%, para cuja administração não foi constituída 
empresa com característica jurídica independente. São mantidos controles nos registros 
contábeis da Companhia, equivalentes à sua participação. 

Como retribuição pela outorga da concessão, a Companhia e as demais consorciadas pagarão 
à União parcelas ao longo do tempo de concessão, conforme demonstrado abaixo.   

Início do prazo de concessão:  10 de julho de 1997 
Prazo de concessão:                 35 anos 
Valor total da concessão:         R$333.310 
Atualização monetária:       IGPM 
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Parcelas anuais demonstrando os valores totais da concessão:

 5º ao 15º ano 16º ao 25º ano 26º ao 35º ano 
 2002 a 2012 2013 a 2022 2023 a 2032 
 -------------------- -------------------- --------------------       
Valores históricos:    
Parcela mínima 120       120        120         
Parcela adicional -        12.510       20.449         
 -------------------- -------------------- -------------------        
Parcela anual 120       12.630        20.569         

Parcelas totais 1.320       126.300       205.690        
Parcelas atualizadas 5.007       479.174       780.366        
 =========== =========== ===========        

Para fins contábeis, a Companhia reconhece as despesas incorridas pelo regime de 
competência, em contrapartida ao exigível a longo prazo, de forma linear, tendo como base sua 
participação no valor total da outorga; 33,33%, a valor presente, considerando a taxa básica de 
juros, atualizada pelo IGPM. Em 31 de dezembro de 2013, esse valor representava R$64.605, 
sendo R$15.973 classificados no passivo circulante e R$48.632 classificados como exigível de 
longo prazo (R$62.974 em 31 de dezembro de 2012, sendo R$13.115 classificados no passivo 
circulante e R$49.859 classificados como exigível de longo prazo). 

Os valores consignados no ativo imobilizado, objeto da presente concessão, em 31 de 
dezembro de 2013, somam R$ 26.674 (R$28.086 em 31 de dezembro de 2012) (vide nota 
explicativa n° 8 às demonstrações financeiras) e consideram a participação da Companhia nos 
investimentos realizados para a construção da Usina Hidroelétrica de Porto Estrela, localizada 
no Rio Santo Antonio, a 270 km de Belo Horizonte, com potência instalada de 112MW. A 
referida Usina iniciou sua geração no final de 2001. 

20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais--A Companhia e suas controladas mantêm operações com 
instrumentos financeiros, derivativos e não derivativos, cujos riscos são administrados através 
de estratégias de posições financeiras e controles de limites de exposição aos mesmos. Todas 
as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e descritas no quadro abaixo. 

Os principais fatores de risco que a Companhia e suas controladas estão expostas refletem 
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
(tais como, comportamento de demanda, concorrência, inovação tecnológica, mudanças 
relevantes na estrutura da indústria, entre outros) são inerentes a sua atividade e são 
endereçados pela administração da Companhia. Os riscos econômico-financeiros refletem, 
principalmente, a inadimplência de clientes, o comportamento de variáveis macroeconômicas, 
como taxas de câmbio e de juros, bem como as características dos instrumentos financeiros 
que a Companhia e suas controladas utilizam e as suas contrapartes. Esses riscos são 
administrados por meio de políticas de controle, estratégias específicas e determinação de 
limites. 
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b) Valor justo--o valor justo dos instrumentos financeiros anteriormente citados, está 
demonstrado a seguir:  

Controladora Consolidado 
2013 2012 2013 2012 

 Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

Valor
contábil 

Valor 
justo 

ATIVOS --       
CIRCULANTE:       
  Caixa e equivalentes de caixa  46  46  1.753 1.753 81.591  81.591  109.298  109.298  
  Títulos e valores mobiliários -      -      -     -     1.192  1.192  1.580  1.580  
  Duplicatas a receber -      -      -     -     513.306  513.306  451.706  451.706  
  Outros créditos a receber 1.016  1.016  1.007 1.007 31.924  31.924  25.070  25.070  
       
NÃO CIRCULANTE:     
Realizável a longo prazo:       
  Partes relacionadas 67.985  67.985  56.890 56.890 -      -      199  199  
       
PASSIVOS --       
CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (i) 2.913  2.913  -     -     496.976  496.976  375.798  375.798  
  Debêntures subscritas pela 
       controladora (i) -      -      -     -     -      -      11.892  11.892  
  Fornecedores -      -      -     -     193.964  193.964  186.488  186.488  
  Arrendamentos não recuperáveis -      -      -     -     9.962  9.962  13.736  13.736  
  Outras contas a pagar -      -      4 4 72.686  72.686  67.596  67.596  
       
NÃO CIRCULANTE:       
  Empréstimos e financiamentos (i) -      -      -     -     251.588  251.588  328.016  328.016  
  Arrendamentos não recuperáveis -      -      -     -     11.852  11.852  11.724  11.724  
  Partes relacionadas 2.836  2.836  430 430 1.085  1.085  -      -      
  Concessões governamentais -      -      -     -     48.632  48.632  49.859  49.859  
  Outras obrigações 2.056  2.056  2.056 2.056 24.980  24.980  27.493  27.493  
       

(i) Os valores justos dos empréstimos e financiamentos e das debêntures aproximam-se aos 
valores do custo amortizado registrados nas demonstrações financeiras em função de serem 
indexados por taxas flutuantes de juros (TJLP, CDI e LIBOR), as quais acompanham as taxas 
de mercado. 

Considerando que os vencimentos dos demais instrumentos financeiros são de curto prazo, a 
Companhia estima que seus valores justos aproximam-se aos valores contábeis. 

c) Classificação dos instrumentos financeiros--Com exceção dos instrumentos financeiros 
derivativos, todos os instrumentos financeiros listados acima são classificados como 
“Empréstimos e recebíveis”, no caso de ativos, ou “Outros passivos financeiros”, no caso de 
passivos, avaliados inicialmente ao valor justo e atualizados pelo custo amortizado. Os 
instrumentos financeiros derivativos são avaliados como “Mensurados ao valor justo por meio 
do resultado” e a parcela referente ao hedge de fluxo de caixa, cuja efetividade possa ser 
mensurada, tem seus ganhos e perdas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido como 
ajuste de avaliação patrimonial e apresentados na demonstração do resultado abrangente. 

d) Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos e não derivativos:

d.1 - Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--A Companhia acredita que o 
gerenciamento de riscos é importante na condução de sua estratégia de crescimento com 
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rentabilidade. A Companhia está exposta a riscos de mercado, principalmente no que diz 
respeito a variações nas taxas de câmbio, preços de commodities (algodão) e volatilidade das 
taxas de juros. O objetivo de gerenciamento desses riscos é eliminar possíveis variações não 
esperadas nos resultados das empresas do grupo, advindas dessas variações.  

O objetivo das operações de derivativos está sempre relacionado à eliminação dos riscos de 
mercado, identificados em nossas políticas e diretrizes e, também, com o gerenciamento da 
volatilidade dos fluxos financeiros. A medição da eficiência e avaliação dos resultados ocorre 
ao longo dos contratos. O monitoramento do impacto destas transações é analisado 
trimestralmente pelo Comitê de Gerenciamento de Caixa e Dívida onde a marcação a mercado 
destas transações é discutida e validada. Todos os instrumentos financeiros derivativos estão 
reconhecidos pelo seu valor justo nas demonstrações financeiras da Companhia. 

d.2 - Política de uso de derivativos--Conforme política interna, o resultado financeiro da 
Companhia deve ser oriundo da geração de caixa do seu negócio e não de ganhos no mercado 
financeiro. Portanto, considera que a utilização de derivativos deve ser apenas para proteger 
eventuais exposições que ela possa ter decorrentes dos riscos nos quais ela está exposta, sem 
fins especulativos. A contratação de um derivativo tem como objetivo a redução da exposição 
aos riscos de mercado da Companhia.  

d.3 - Risco de taxa de câmbio--Esse risco decorre da possibilidade da Companhia e suas 
controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que 
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.  

d.3.1)  Riscos de taxa de câmbio nos investimentos no exterior: 

A Companhia possui investimentos no exterior que aumentam sua exposição cambial, a saber: 

Total dos investimentos no exterior 2013 2012

Investimentos 83.646  23.263  
Obrigações de controladas (30.426) (37.101) 
 -----------  -----------  
 53.220  (13.838) 
   
Em milhares de Dólares equivalentes 22.718  (6.772) 
 ======  ======  

d.3.2)  Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros não derivativos na 
Companhia e na controlada CSA: 
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Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição 
cambial da Companhia e de suas controladas brasileiras, são como segue:

Instrumentos financeiros 2013 2012 

Caixa e equivalentes de caixa 1.676  2.666  
Duplicatas a receber  15.436  67.532  
Fornecedores  (2.091) (3.471) 
Debêntures -     (11.892) 
Partes relacionadas 67.985  76.739  
 -----------  -----------   
Total da exposição em Reais 83.006  131.574  
 -----------  -----------   
Total da exposição em milhares de  
    Dólares equivalentes 35.433 64.386
 ======  ======   

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de recebimentos e pagamentos em Dólares norte americanos já contratados em 31 de 
dezembro de 2013 é como segue: 

Vencimento Risco

Valor da 
exposição 
US$ mil 

Cenários 

Provável II III 
      

2014 Baixa do Dólar 35.433 6.068  (16.200) (38.469) 
======  ======  ======  =======  

Os valores entre parênteses (negativos) demonstrados nos cenários acima, referem-se à 
variação cambial passiva, portanto despesa. Os valores positivos referem-se à receita. 

O cenário “Provável” representa o resultado da variação cambial provável considerando-se o 
fluxo de caixa dos ativos e passivos acima detalhados, aplicando-lhes as taxas futuras de 
Dólares e comparando com a taxa do Dólar no final do período atual. Para os cenários II e III, 
foi considerada uma deterioração das taxas futuras de Dólares em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas futuras de Dólares foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias 
e Futuros. 

d.3.3) Riscos de taxa de câmbio nos instrumentos financeiros derivativos na Companhia 
e em suas controladas: 

Em 2013 e 2012, a Companhia não obteve resultados com esse tipo de derivativo. 

d.4 - Risco de preços de commodities (algodão)--Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia e suas controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações no preço do 
algodão, sua principal matéria-prima. O aumento do preço do algodão, de forma significativa 
pode acarretar aumento no custo de seu produto em prazo e montantes que a Companhia não 
consiga repassar ao mercado consumidor, fazendo reduzir suas margens.  

Em 2012, o resultado com derivativos de “commodities” foi uma despesa de R$10.158, sendo, 
R$2.032 contabilizados nas rubricas “Variações cambiais líquidas” e R$8.126 contabilizados 
em “Operações descontinuadas”. Em 2013, não houve resultado com derivativos desta 
natureza. 
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d.5 - Risco de taxa de juros--O caixa e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários 
rendem aproximadamente o equivalente às taxas dos Certificados de Depósitos Interbancários 
– CDI. Os passivos (exceto os descritos em d.5.1 e d.5.2 abaixo) sobre os quais incidem juros 
equivalentes à LIBOR, TR e a IRP estão demonstrados nas notas explicativas nº 12, 14 e 15. 
Considerando-se os fluxos de caixa desses passivos e as taxas contratadas, a Administração 
da Companhia considera não relevante o efeito da exposição às variações de mercado nas 
taxas de juros contratadas. Portanto, não está apresentando a análise de sensibilidade. 

d.5.1) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros derivativos: 

Contratos de swap de taxa de juros – são classificados e registrados pelo seu valor justo e se 
baseiam no fluxo de caixa dos financiamentos denominados em Dólares - Finimp, previstos 
para as datas de vencimento dos contratos até junho de 2012. Tiveram seus ganhos e perdas 
realizados registrados no resultado, na rubrica “Despesas financeiras – juros sobre 
empréstimos”.  

Os derivativos eram negociados em mercado de balcão, registrados na CETIP e não estavam 
sujeitos a depósito de margem. Em 2012, o resultado com esses derivativos foi uma receita de 
R$3.038. Em 2013, não houve resultado com derivativos desta natureza. 

d.5.2) Riscos de taxa de juros variáveis nos instrumentos financeiros não derivativos: 

Os valores referentes aos instrumentos financeiros não derivativos sujeitos à exposição de 
juros variáveis da Companhia e suas controladas, são como segue: 

2013 2012 

Descrição 

Valor do 
principal
R$ mil 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

Juros 
provisionados

Saldo
contábil
a pagar 

   
Contrato de empréstimo --   
  Juros: 108,5% do CDI  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: maio/2015 200.000 11.104 211.104 6.967  206.967 

Contrato de empréstimo --   
  Juros: 106,5% do CDI  
  Contraparte: Banco do Brasil S.A.  
  Vencimento: abril/2014 40.000 5.700 45.700 1.577  41.577 

Contrato de Swap --  
  Juros: 117,7% do CDI  
  Contraparte: Banco Itaú BBA S.A.  
  Vencimento: outubro/2014 200.000 7.509 207.509 5.730  205.730 

 ------------ ----------- ------------ ------------  ------------ 
 440.000 24.313 464.313 14.274  454.274 
 ======= ======= ======= =======  ======= 

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros não derivativos acima, considerando os 
fluxos de pagamentos do principal e juros em 31 de dezembro de 2013, é como segue: 

Vencimento Risco

Saldo
médio do 
principal 

Cenários 

Provável II III 
      

2014 Alta do CDI 346.667  (36.691) (47.312) (57.321) 
2015 Alta do CDI 83.333  (9.911) (14.821) (18.344) 

  ======  ======  ======  
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Os valores demonstrados nos cenários acima, referem-se à despesa de juros em seus 
respectivos anos e cenários, considerando-se os saldos médios dos empréstimos em cada 
ano.

O cenário “Provável” representa o resultado da evolução da taxa de juros dos Certificados de 
Depósitos Bancários provável, considerando-se os vencimentos do principal e do juros.  Para 
os cenários II e III, foi considerada uma majoração das taxas futuras do CDI em 25% e 50% 
respectivamente.

As taxas de juros futuras do CDI foram obtidas na BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros. 

d.6 - Risco de crédito--A Companhia está sujeita ao risco de crédito com respeito ao caixa e 
equivalentes de caixa, aos títulos e valores mobiliários e aos instrumentos derivativos. Esse 
risco é mitigado pela política de efetuar transações financeiras somente em instituições 
financeiras de grande porte.   

O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à seletividade dos clientes e a 
política de concessão de créditos. A Companhia possui um sistema de gestão de crédito 
baseado na combinação das informações oriundas de diversos departamentos da empresa, 
principalmente as áreas comercial, financeira, contábil, jurídica e fontes externas que 
abastecem o departamento de crédito e cobrança visando à estipulação de limites de crédito 
para os seus clientes que são aprovados por órgão colegiado.

d.7 – Gestão de liquidez-- Os passivos financeiros da Companhia, de acordo com os 
vencimentos dos seus fluxos de caixa, com base na data mais próxima de liquidação dos 
mesmos, e utilizando as taxas de juros nominais contratadas, podem ser resumidos como 
segue: 

Total 

Prazo de liquidação previsto 

Obrigações contratuais 
Menos de 

1 ano 
De 1 a 3 

anos 
De 3  a 5 

anos 
Mais de  
5 anos 

  Empréstimos e financiamentos 809.382 504.706 302.229 1.589  858  
  Fornecedores 196.424 196.424 -     -      -      
 ----------- ----------- ----------- -----------  -----------  
 1.005.806 701.130 302.229 1.589  858  
 ====== ====== ====== ======  ======  

d.8 – Gestão de capital--A Companhia administra sua estrutura de capital para assegurar a 
continuidade de suas atividades operacionais e ao mesmo tempo maximizar o retorno aos seus 
acionistas. A estratégia da Companhia permaneceu inalterada no período coberto por estas 
demonstrações financeiras.  
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A dívida líquida da Companhia pode ser assim composta: 

Consolidado 
2013 2012 

     
Empréstimos e financiamentos 748.564  703.814  
Caixa e equivalentes de caixa (81.591) (109.298) 
Títulos e valores mobiliários (1.192) (1.580) 
 -------------  -------------  
  Total da dívida líquida 665.781  592.936  
 -------------  -------------  
  Total do patrimônio líquido 1.151.963  1.217.533  
 -------------  -------------  
  Total da dívida líquida 
     e patrimônio líquido 1.817.744  1.810.469  
 ========  ========  

21. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO 

Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os 
quais informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular 
pelo principal tomador de decisões operacionais, com o objetivo de alocar recursos para um 
segmento individual e avaliar seu desempenho. As decisões relativas a planejamento 
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos, bem como a avaliação 
de desempenho dos investimentos e dos principais executivos da Companhia são feitas em 
base consolidada. A Companhia e suas controladas possuem dois segmentos operacionais 
distintos: “Atacado” e “Varejo”. O segmento de Atacado se subdivide em dois subsegmentos: 
América do Sul, que inclui as operações no Brasil e Argentina e América do Norte, que inclui as 
operações nos Estados Unidos da América e Canadá. 

A Companhia possui diversas fábricas que se suprem entre si de forma que, em seu conjunto, 
formam uma indústria integrada de fiação, tecelagem, acabamento e confecção de produtos 
têxteis para o lar. Não há na Companhia a segmentação operacional entre as categorias de 
vendas, sendo os relatórios suportes à tomada de decisões estratégicas e operacionais sempre 
consolidados. Não há unidades operacionais específicas para cada categoria de produtos 
vendidos e portanto essas operações estão sob a denominação de segmento de “Atacado”, 
pois seus produtos são vendidos para clientes que não são os consumidores finais. 

As controladas MMartan e ASW, que atualmente se constituem na AMMO, possuem um 
conjunto de informações isoladas e decisões de investimentos, preços, expansão de lojas, 
entre outros, que são tomadas à parte e se constituem no segmento “Varejo”, pois suas vendas 
são realizadas aos consumidores finais dos produtos.  
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As informações financeiras das operações continuadas, separadas pelos segmentos de 
negócios acima explicados são como seguem (em milhões de reais):  

31.12.2013 

América do Sul 
América
do Norte 

Outros
não  

Atacado Varejo Total Atacado alocáveis Total 

Vendas líquidas 1.081,9 248,0 1.329,9 713,1 -     2.043,0 
Custo dos produtos vendidos (795,8) (128,3) (924,1) (637,2) -     (1.561,3)
 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Lucro bruto 286,1 119,7 405,8 75,9 -     481,7 
Despesas de vendas, gerais 
   e administrativas (*) (199,6) (154,8) (354,4) (67,8) (3,4) (425,6)
Outros 3,6 (3,2) 0,4 7,0 -     7,4 
 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Resultado operacional 90,1 (38,3) 51,8 15,1 (3,4) 63,5 
Resultado financeiro -    -    -    -    (113,0) (113,0)
 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------  ---------- 
Resultado antes dos impostos 90,1 (38,3) 51,8 15,1 (116,4) (49,5)
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

Depreciação e amortização 72,1 12,2 84,3 7,2 -     91,5 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

31.12.2012 

América do Sul 
América
do Norte 

Outros
Não  

Atacado Varejo Total Atacado alocáveis Total 

Vendas líquidas 893,6 227,5 1.121,1 561,8 -     1.682,9 
Custo dos produtos vendidos (678,8) (119,6) (798,4) (482,5) -     (1.280,9)
 ---------- ---------- ------------ ---------- ----------  ---------- 
Lucro bruto 214,8 107,9 322,7 79,3 -     402,0 
Despesas de vendas, gerais 
   e administrativas (*) (158,0) (146,1) (304,1) (47,1) (3,1) (354,3)
Outros (5,4) (6,3) (11,7) 85,0 -     73,3 
 ---------- ---------- ------------ ---------- ----------  ---------- 
Resultado operacional 51,4 (44,5) 6,9 117,2 (3,1) 121,0 
Resultado financeiro -    -    -    -    (119,8) (119,8)
 ---------- ---------- ------------ ---------- ----------  ---------- 
Resultado antes dos impostos 51,4 (44,5) 6,9 117,2 (122,9) 1,2 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

Depreciação e amortização 68,6 8,8 77,4 4,9 -     82,3 
 ====== ====== ====== ====== ======  ====== 

A Companhia em suas análises sobre o desempenho de vendas, classifica seus produtos de 
acordo com as categorias de venda (ou linhas de produtos) como: cama, mesa e banho, utility 
bedding, produtos intermediários, e outros. 
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As informações de venda por categoria ou linha de produtos são como segue: 

Consolidado 
2013 2012 

Vendas líquidas (em milhões de Reais):  
  Cama, mesa e banho 1.121,3 755,6  
  Utility bedding 424,0 318,9  
  Produtos intermediários 249,7 227,9  
  Outros 248,0 380,5  
 ------------- -------------  
 2.043,0 1.682,9  
 ======== ========  
Volumes (toneladas mil):  
  Cama, mesa e banho 49,4 35,9  
  Utility bedding 38,2 32,2  
  Produtos intermediários 31,6 31,0  
 ------------- -------------  
 119,2 99,1  
 ======== ========  

A Companhia possui mais de 10.000 clientes ativos em 31 de dezembro de 2013 e apenas um 
cliente concentra vendas em torno de 10% das vendas líquidas. 

22. DESPESAS POR NATUREZA 

A Companhia apresenta a demonstração do resultado consolidado por função. A seguir 
apresenta as despesas por natureza e sua classificação por função. 

Por natureza: 

Consolidado 
2013 2012 

Custos das matérias primas, mercadorias e serviços  
   adquiridos de terceiros (1.342.897) (1.084.340) 
Benefícios a empregados (395.103) (296.039) 
INSS (31.922) (33.150) 
Depreciação e amortização (91.506) (82.285) 
Variação dos estoques de produtos acabados e em elaboração (59.400) (66.709) 
Variação cambial nos estoques de controlada no exterior 16.970  11.302  
Outros (82.965) (83.968) 
 --------------  --------------  
 (1.986.823) (1.635.189) 
              Total por natureza ========   ========   

Por função: 

Consolidado 
2013 2012 

Operações continuadas:   
  Custo dos produtos vendidos (1.561.256) (1.280.923) 
  Vendas (299.925) (243.333) 
  Gerais e administrativas (117.670) (104.592) 
  Honorários da administração (7.972) (6.341) 
 --------------  --------------  
              Total por função (1.986.823) (1.635.189) 
 ========  ========   
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23. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

Segue, abaixo, a conciliação entre a receita bruta e a receita operacional líquida apresentada 
na demonstração de resultado: 

Consolidado 
2013 2012 

RECEITA OPERACIONAL:   
 Vendas brutas 2.518.769  2.088.291  
 Deduções das vendas (475.740) (405.382) 
 -------------  -------------  
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.043.029  1.682.909  
 ========    =======  

24. PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO 

O prejuízo básico por ação foi calculado como segue: 

2013 2012 
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
   OPERAÇÕES CONTINUADAS (53.066) (642) 
   
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DAS 
    OPERAÇÕES DESCONTINUADAS -        (135.350) 
 -------------  -------------  
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (53.066) (135.992) 
   
Número médio ponderado das ações ordinárias: 200.000.000  171.823.712  
   
PREJUÍZO BÁSICO E DILUÍDO POR AÇÃO (R$):    
  Das operações continuadas (0,2653) (0,0038) 
  Das operações descontinuadas -        (0,7877) 
 -----------  -----------  
  Total (0,2653) (0,7915) 
 ======  ======  

A Companhia não possui ações com potencial efeito dilutivo. Portanto, o lucro básico por ação 
é igual ao lucro diluído por ação. 

25. OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 

Em 2011, a Companhia anunciou a descontinuidade de algumas operações de sua controlada 
norte-americana (SGUS). Essas operações representam os negócios referentes às linhas de 
produtos “fashion bedding” e “banho” com as marcas próprias e de terceiros. As operações de 
“utility bedding” e as operações da controlada canadense continuarão operando. 

Em conexão com a descontinuidade de algumas operações da controlada SGUS, a qual 
importava direta ou indiretamente a totalidade da produção da controlada CSA destinada ao 
mercado norte americano, a controlada CSA, à mesma época, também anunciou programa de 
readequação de sua capacidade fabril aos mercados interno e do Mercosul, anunciando 
investimentos na transformação de 3 unidades fabris em polo de desenvolvimento urbano. As 
unidades de: (i) São Gonçalo do Amarante, RN; (ii) matriz em Montes Claros, MG; e (iii) parte 
da unidade em Blumenau, SC, serão transformadas em áreas de desenvolvimento urbano, 
com construção de conjuntos residenciais, escritórios e shopping centers com fortes 
investimentos na construção civil, comércio e serviços. Os investimentos poderão ser próprios 
ou de terceiros. 
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Parte das máquinas e equipamentos dessas unidades está sendo realocado para outras 
unidades fabris e o restante dos equipamentos, incluindo os equipamentos que foram 
substituídos de outras unidades fabris, está classificado na rubrica “Imobilizado disponível para 
venda”, pelo seu valor de mercado, quando inferior ao valor do custo residual (vide nota 8.b). 

Os imóveis e instalações continuam classificados nas rubricas originais do ativo imobilizado, 
tendo-se em conta que seu valor residual é inferior aos valores de realização orçados nos 
projetos de urbanização acima mencionados, e que se constituirão futuramente em 
investimentos nos respectivos projetos. 

No decorrer do exercício de 2012, foram implementadas todas as medidas para a adequação 
dos parques fabris remanescentes, e as unidades da controlada CSA, destinadas aos projetos 
imobiliários, também tornaram-se totalmente disponíveis. A Administração da controlada CSA 
está em negociação com parceiros interessados na viabilização dos projetos.Em 2013, não 
houve despesas ou transações envolvendo operações descontinuadas. 

26. OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 

A composição de “Outras, líquidas” na demonstração do resultado é como segue: 

Consolidado 
2013 2012 

   
Ganho líquido com a venda de ativos 5.269  75.715  
Outros 2.117  (2.425) 
 -------------  -------------  
 7.386  73.290  
 ========  ========  

Em junho de 2012, a controlada SGUS vendeu a marca Wamsutta. A SGUS manterá os 
direitos de comercializar a marca Wamsutta na América do Sul e de buscar oportunidades de 
licenciamentos fora da América do Norte. 

27. EFEITOS DA APLICAÇÃO DO CPC 33(R1) E IAS 19 (REVISADO 2011) EM 2013 

Conforme determinado pelo CPC e CVM, a partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de 
janeiro de 2013, os ganhos e perdas atuariais em planos de aposentadoria reconhecidos como 
lucros e perdas até 31 de dezembro de 2012, não mais transitarão pela demonstração de 
resultado, passando a ser reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, como “Outros 
resultados abrangentes”.  

Não há efeitos nas contas patrimoniais uma vez que os ganhos e perdas já eram reconhecidos 
anualmente no passivo. A Companhia reclassificou o valor de R$34.080 referente às perdas 
atuariais em planos de aposentadoria acumulados até 31 de dezembro de 2012 (R$26.812 até 
31 de dezembro de 2011), reconhecidos anteriormente como lucros e perdas e, portanto, em 
“Prejuízos acumulados”, para a conta de “Ajuste de avaliação patrimonial” no patrimônio 
líquido. 

Os valores correspondentes, controladora e consolidado, referentes ao exercício anterior, 
apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como 
previsto no pronunciamento técnico CPC 23, na norma internacional IAS 8 - Políticas 
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, no pronunciamento técnico 
CPC 26 (R1) e na norma internacional IAS 1 (Revisada 2007) - Apresentação das 
Demonstrações Contábeis. 
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ANEXO 9.13.

•  LAUDOS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS



740

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)



741



742



743



744



745



746



747



748



749



750



751



752



753



754



755



756



757



758



759



760



761



762



763



764



765



766



767



768



769



770



771



772



773



774



775



776



777



778



779



780



781



782



783



784



785



786



787



788



789



790



791



792



793



794



795



796



797



798



799



800



801



802



803



804



805



806



807



808



809



810



811



812



813



814



815



816



817



818



819



820



821



822



823



824



825



826



827



828



829



830



831



832



833



834



835



836



837



838



839



840



841



842



843



844



845



846



847



848



849



850



851



852



853



854



855



856



857



858



859



860



861



862



863



864



865



866



867



868



869



870



871



872



873



874



875



876



877



878



879



880



881



882



883



884



885



886



887



888



889



890



891



892



893



894



895



896



897



898



899



900



901



902



903



904



905



906



907



908



909



910



911



912



913



914



915



916



917



918



919



920



921



922



923



924



925



926



927



928



929



930



931



932



933



934



935



936



937



938



939



940



941



942



943



944



945



946



947



948



949



950



951



952



953



954



955



956



957



958



959



960



961



962



963



964



965



966



967



968



969



970



971



972



973



974



975



976



977



978



979



980



981



982



983



984



985



986



987



988



989



990



991



992



993



994



995



996



997



998



999



1000



1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014



1015



1016



1017



1018



1019



1020



1021



1022



1023



1024



1025



1026



1027



1028



1029



1030



1031



1032



1033



1034



1035



1036



1037



1038



1039



1040



1041



1042



1043



1044



1045



1046



1047



1048



1049



1050



1051



1052



1053



1054



1055



1056



1057



1058



1059



1060



1061



1062



1063



1064



1065



1066



1067



1068



1069



1070



1071



1072



1073



1074



1075



1076



1077



1078



1079



1080



1081



1082



1083



1084



1085



1086



1087



1088



1089



1090



1091



1092



1093



1094



1095



1096



1097



1098



1099



1100



1101



1102



1103



1104



1105



1106



1107



1108



1109



1110



1111



1112



1113



1114



1115



1116



1117



1118



1119



1120



1121



1122



1123



1124



1125



1126



1127



1128



1129



1130



1131



1132



1133



1134



1135



1136



1137



1138



1139



1140



1141



1142

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)


	CAPA_COTEMINAS_ DEFINITIVO
	00 ADV
	ANEXO 9_01
	ANEXO 9_02
	ANEXO 9_03
	ANEXO 9_04
	ANEXO 9_05
	ANEXO 9_06_red
	ANEXO 9_07
	ANEXO 9_08
	ANEXO 9_09
	ANEXO 9_10
	ANEXO 9_11
	ANEXO 9_12
	ANEXO 9_13

