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Sobre esta publicação 
 

Este suplemento foi produzido pela KPMG International Standards Group (parte da KPMG IFRG Limited) e está sendo 

reproduzido e adaptado pelo Departamento de Práticas Profissionais (DPP) da KPMG no Brasil para complementar as 

Demonstrações Financeiras Ilustrativas 2020 – Modelo ABC. 

O Modelo ABC, divulgado no mês de dezembro de 2020, em conjunto com este suplemento pode ajudá-lo a preparar as 

demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC/IFRS.  

O Modelo ABC ilustra um possível formato de demonstrações financeiras de uma entidade aberta brasileira fictícia e apresenta 

as demonstrações financeiras consolidadas dessa entidade e suas controladas (Grupo) e as demonstrações financeiras 

individuais da controladora (Entidade), apresentadas lado-a-lado. As informações contidas neste documento são de natureza 

geral e não se destinam a abordar as circunstâncias de nenhuma entidade em particular. 

Este suplemento se concentra nas divulgações adicionais que as entidades podem precisar fornecer sobre questões contábeis 

decorrentes da pandemia da COVID-19. Cada exemplo ilustrativo aborda um cenário específico, independente e não 

relacionado e, portanto, não se destina a ser reconciliado com os outros exemplos ou o com o Modelo ABC 2020. Ele fornece 

exemplos de divulgação apenas para fins ilustrativos. Este suplemento não ilustra todas as divulgações que podem ser 

aplicáveis como resultado da pandemia da COVID-19, que dependerá dos fatos e circunstâncias subjacentes de uma Entidade. 

As referências às normas estão incluídas na margem esquerda deste suplemento. Geralmente, as referências referem-se 

apenas aos requisitos de apresentação e divulgação. 
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    1. Divulgações de continuidade operacional  
  1.1 Cenário de incerteza relevante 

  
 Situação Ilustrativa 

  
  O Grupo possui uma rede de varejo de artigos esportivos com lojas físicas localizadas em todo 

o mundo. O surto da pandemia da COVID-19 e as medidas adotadas por governos em países 

em todo o mundo para mitigar a propagação da pandemia impactaram significativamente o 

Grupo. Essas medidas exigiram que o Grupo fechasse suas lojas de varejo em vários locais por 

períodos de três a cinco meses durante 2020. Com isso, o Grupo gerou suas receitas durante 

esses períodos somente através de vendas online. A administração concluiu que existem 

incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condições que podem levantar dúvidas 

significativas sobre a capacidade de continuidade operacional do Grupo. 

  
 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 
  

 1. Base de preparação 

  
 (a) Continuidade operacional

1
 

CPC 26.25–26 IAS 1.25–26, 

Insights 

1.2.80.10 

 

O surto da pandemia da COVID-19 e as medidas adotadas por governos em países em todo 

o mundo para mitigar a propagação da pandemia impactaram significativamente o Grupo. 

Essas medidas exigiram que o Grupo fechasse suas lojas de varejo em vários locais por 

períodos de três a cinco meses durante o ano, gerando suas receitas durante esses 

períodos unicamente com as vendas online. Isso impactou negativamente o desempenho 

financeiro do Grupo no ano e também sua posição de liquidez. 

  

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo reconheceu um prejuízo líquido de 

R$ 18.248 mil. Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante do Grupo excedeu o passivo 

circulante em R$ 6.533 mil. O Grupo possui R$ 1.023 mil de recursos compreendendo caixa 

e equivalentes de caixa, outros ativos de alta liquidez e linhas de crédito não utilizadas 

disponíveis na data de autorização destas demonstrações financeiras. 

  

 

Ainda há uma incerteza significativa sobre como o surto afetará os negócios do Grupo em 

períodos futuros e a demanda dos clientes por sua variedade de produtos de varejo, tanto 

na loja física quanto online. Portanto, a administração criou uma série de cenários diferentes 

considerando um período de 12 meses a partir da data de autorização dessas 

demonstrações financeiras consolidadas.
2
 As premissas criadas são baseadas no potencial 

impacto estimado das restrições e regulamentações decorrentes da COVID-19 e níveis 

esperados de demanda do consumidor, juntamente com as respostas propostas pela 

administração ao longo do período. O cenário base inclui os benefícios das ações já 

tomadas pela administração para mitigar as desvantagens comerciais trazidas pela COVID-

19, como cancelamento de dividendos e renegociação de aluguéis de imóveis. Parte-se do 

pressuposto de que haverá um novo fechamento das lojas físicas do Grupo por um período 

de oito semanas, devido a um bloqueio por uma segunda onda de infecções nos países 

onde o Grupo opera, seguido de redução da comercialização de lojas físicas em 25% em 

comparação com o ano anterior para o restante do ano. Neste cenário base, espera-se que 

o Grupo continue a ter margem de manobra suficiente em relação ao financiamento 

disponível. Os cenários incluem uma série de possibilidades de 'impacto negativo' que são 

cada vez mais graves, porém plausíveis, dos quais o mais severo deles assume que haverá 

um novo fechamento das lojas físicas do Grupo por um período de 16 semanas, devido a 

um bloqueio por uma segunda onda de infecções nos países onde o Grupo opera, seguida 

de uma redução das vendas na loja física em 40% face ao plano de negócios para o resto 

do ano. 

 

  1
 

Este apêndice ilustra um possível exemplo de divulgações em um cenário de "incerteza relevante".
 

  

CPC26.26

 

IAS 1.26

 

2
 

O período para o qual a administração leva em consideração todas as informações disponíveis sobre o futuro pode 

precisar ser estendido além do mínimo especificado no CPC 26/IAS 1 (que é pelo menos, mas não limitado a, 12 meses a 

partir da data do balanço), dependendo de os fatos e circunstâncias específicas. A administração do Grupo considerou um 

período de 12 meses a partir da data de autorização das demonstrações financeiras, dada a rápida mudança das 

circunstâncias econômicas e de negócios, bem como o impacto da COVID-19 em suas operações e recursos financeiros.
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Base de preparação (continuação) 

  
 (a) Continuidade operacional (continuação) 

  

 

O caso de cenário mais grave, que é considerado prudente, mas plausível, teria um impacto 

adverso significativo sobre as vendas, margem e fluxos de caixa. Em resposta, a 

administração tem a capacidade de tomar as seguintes ações de mitigação para reduzir 

custos, otimizar o fluxo de caixa do Grupo e preservar a liquidez: 

- reduzir despesas de capital não essenciais e adiar ou cancelar despesas discricionárias; e 

- congelar o recrutamento não essencial, reduzindo os gastos com marketing e reduzindo o 

fluxo de fornecimento de mercadorias para refletir o impacto do fechamento temporário das 

lojas do Grupo. 

Com base na posição de liquidez do Grupo na data de autorização destas demonstrações 

financeiras consolidadas, e à luz da incerteza em torno do desenvolvimento futuro do surto, 

a administração estima que, em caso de crise, necessitará de financiamento adicional para 

cumprir as suas obrigações financeiras. Atualmente, o Grupo está em negociações com os 

bancos sobre acordos de financiamento adicionais. Outras opções de financiamento, como 

venda e leaseback da propriedade do Grupo, também estão sendo consideradas. No 

entanto, não há garantia de que o financiamento possa ser obtido, e na quantia necessária, 

nos próximos seis meses. Se o Grupo não for capaz de obter financiamento ou tomar outras 

medidas em resposta a essas circunstâncias dentro desse período, pode ser incapaz de 

continuar operando. 

  

 

Como resultado, esses eventos e condições indicam que existe uma incerteza relevante 

que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do 

Grupo e, portanto, o Grupo pode ser incapaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos 

no curso normal de negócios. 

Estas demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas no pressuposto da 

continuidade operacional e não incluem quaisquer ajustes nos valores contábeis e na 

classificação de ativos, passivos e despesas reportadas que podem ser exigidos se a 

continuidade operacional não for apropriada. 
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1.2 Cenário em que julgamento significativo foi necessário para concluir que não há 

dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da Entidade (Close-call) 

    
  Situação Ilustrativa 

  

 

O Grupo está domiciliado no [País B] e dedica-se à fabricação de motores para automóveis. 

Seus negócios foram impactados pelo surto da pandemia da COVID-19 e pelas medidas 

adotadas pelo governo no [País B] para mitigar sua disseminação. O Grupo concluiu que não há 

incertezas relevantes que possam levantar dúvidas significativas sobre sua capacidade de 

continuidade operacional; no entanto, chegar a essa conclusão envolveu um julgamento 

significativo (um cenário de "close-call"). 

  
 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho)  

  
 1. Base de preparação 

  
 (a) Continuidade operacional

 3, 4, 5
  

CPC 26.25–26, 122 IAS 1.25–26, 

122, IU 07-14, 

Insights 

1.2.80.10 

 

A administração continua a ter uma expectativa razoável de que o Grupo possui recursos 

adequados para continuar operando pelo menos nos próximos 12 meses e que o 

pressuposto de continuidade permanece apropriado. O surto da pandemia da COVID-19 e as 

medidas adotadas pelo governo no [País B] para mitigar sua disseminação impactaram o 

Grupo. Estas medidas obrigaram o Grupo a fechar as suas fábricas por um período de dois 

meses durante 2020. Isto teve um impacto negativo no desempenho financeiro do Grupo 

durante o ano e também na sua posição de liquidez. 

  

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo reconheceu um prejuízo líquido de 

R$ 2.125 mil. Em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante do Grupo excedeu o passivo 

circulante em R$ 5.123 mil. O Grupo possui R$ 1.040 mil em recursos compreendendo caixa 

e equivalentes de caixa, outros ativos de alta liquidez e linhas de crédito não utilizadas 

disponíveis na data de autorização destas demonstrações financeiras. 

  

 

Ainda há incerteza sobre como o futuro desenvolvimento do surto afetará os negócios do 

Grupo e a demanda dos clientes por seus produtos. A adequação do pressuposto de 

continuidade depende da disponibilidade contínua de empréstimos através do cumprimento 

de cláusulas contratuais restritivas (covenants). O Grupo possui um empréstimo de R$ 1.020 

mil que exige o cumprimento de cláusulas contratuais restritivas (covenants) de cobertura de 

juros. Na data do teste considerando o cenário mais negativo nas previsões da 

administração, o Grupo poderia suportar uma redução na receita de 61% em comparação 

com os valores de 31 de dezembro de 2020 antes do descumprimento das cláusulas 

contratuais restritivas (covenants). Na data de autorização das demonstrações financeiras, o 

Grupo dispunha de folga em seus recursos. 

Além disso, para responder a um cenário negativo severo, a administração tem a capacidade 

de tomar as seguintes ações de mitigação para reduzir custos, otimizar o fluxo de caixa do 

Grupo e preservar a liquidez: 

- reduzir despesas de capital não essenciais e adiar ou cancelar despesas discricionárias; 

- suspender o recrutamento não essencial; e 

- reduzir gastos com marketing. 

Com base nesses fatores, a administração tem uma expectativa razoável de que o Grupo 

possui recursos adequados e linhas de crédito disponíveis suficientes. 

 

CPC 26.25, 

10.16(b)
 

IAS 1.25, 

10.16(b)

 
3
 

Este apêndice ilustra possíveis divulgações em um cenário de close-call. 

  

  4
  

Em alguns casos, a administração pode concluir que não há incertezas relevantes que exijam divulgação de acordo com o parágrafo 

25 do CPC 26/IAS 1. No entanto, chegar a essa conclusão envolveu julgamento significativo (ou seja, um cenário de close-call). 

Nestes casos, surge a questão se alguma divulgação é necessária. O Comitê de Interpretações de IFRS discutiu esta questão e 

observou que os requerimentos de divulgação no parágrafo 122 do CPC 26/IAS 1 se aplicam aos julgamentos feitos ao concluir que 

não há incertezas relevantes relacionadas a eventos ou condições que possam levantar dúvidas significativas sobre a capacidade de 

continuidade operacional da entidade. 
 

  5
  

A localização das divulgações em um cenário de close-call não é especificada nas normas CPC/IFRS, e, em nossa visão tal divulgação 

é fornecida como parte da nota de base de preparação ou em outro lugar nas demonstrações financeiras consolidadas, seja como 

uma única nota ou em mais de uma nota - por exemplo como parte da divulgação do risco de liquidez, etc. No entanto, em vista da 

decisão da agenda do Comitê de Interpretações de IFRS de julho de 2014 sobre os requerimentos de divulgação relativos à avaliação 

da continuidade operacional, esperaríamos que as informações divulgadas em um cenário de close-call fossem devidamente 

relacionadas na nota que discute julgamentos significativos nos termos do parágrafo 122 do CPC 26/IAS 1.
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 2. Uso de estimativas e julgamentos 

  
 (a) Julgamentos 

CPC 26.122 IAS 1.122 

 

As informações sobre os julgamentos feitos na aplicação das políticas contábeis que têm os 

efeitos mais significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 

estão incluídas nas notas a seguir: 

CPC 26.122 IAS 1.122, IU 

07-14, Insights 

1.2.80.10 

 

- Nota 4(a) - continuidade operacional: se existem incertezas relevantes que possam levantar 

dúvidas significativas sobre a capacidade de continuidade operacional da entidade; 

- [...] 
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2. Avaliação e redução ao valor recuperável de ativos 

não financeiros 
  

2.1 Propriedade para investimento, incluindo uma cláusula de incerteza significativa na 

avaliação e análise de sensibilidade 

  
  Situação Ilustrativa 

CPC 26.125, 

129–130 

IAS 1.125, 129–

130 

 

A avaliação de 31 de dezembro de 2020 da propriedade comercial do Grupo contém uma 

cláusula de "incerteza significativa na avaliação" devido à fase turbulenta do mercado causada 

pela pandemia da COVID-19. Esta cláusula não invalida a avaliação, mas implica que há 

substancialmente mais incerteza do que em condições normais de mercado. Face à incerteza, 

a nota de divulgação inclui uma análise de sensibilidade sobre as premissas utilizadas na 

elaboração da valorização da propriedade comercial. 

  
 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Uso de estimativas e julgamentos 

  
 (a) Incertezas sobre premissas e estimativas 

CPC 26.125, 

129–130 

IAS 1.125, 129–

130 

 As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de 

dezembro de 2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 

saldos contábeis de ativos e passivos no próximo exercício estão incluídas nas seguintes 

notas explicativas: 

  
 - Nota 2 – propriedade para investimento: principais premissas que afetam a valorização de 

propriedades para investimento; 

- [...] 

  
 2. Propriedade para investimento 

6
 

  
 (a) Conciliação do valor contábil 

  
 

Em milhares de Reais 

Imóvel 

comercial 

Imóvel 

industrial Total 

CPC 28.76, CPC 

46. 93(e) 

IAS 40.76, IFRS 

13.93(e) 

 Saldo em 1º de Janeiro de 2019 1.480 700 2.180 

CPC 28.76(d) IAS 40.76(d) 
 Mudanças no valor justo 20 5 25 

CPC 46.93(e)(i) IFRS 13.93(e)(i) 
 Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.500 705 2.205 

CPC 28.76, CPC 

46.93(e) 

IAS 40.76, IFRS 

13.93(e) 

 Mudanças no valor justo (200) (18) (218) 

CPC 28.76(d) IAS 40.76(d) 
 Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.300 687 1.987 

  
 As propriedades para investimento compreendem dois imóveis: 

- um imóvel comercial no [País X] que é alugado a terceiros (principalmente varejistas de 

roupas). Cada um dos arrendamentos contém um período inicial não cancelável de 10 anos; e 

- um imóvel industrial no [País X] alugado a terceiros por um período não cancelável de 25 

anos. 

CPC 46.93(e)(i), 

(f) 

IFRS 13.93(e)(i), (f) 
 As alterações nos valores justos são reconhecidas como ganhos ou perdas no resultado e 

incluídas em "outras receitas" ou "outras despesas", conforme apropriado. Todos os ganhos ou 

perdas são não realizados. 

 

 Insights 

3.4.260.40

 

6
 

O CPC 28/IAS 40 não faz referência a divulgações por classe, logo pode-se supor que o requerimento mínimo seja 

divulgar de forma agregada a carteira inteira de propriedades de investimento. Se as propriedades para investimento 

representarem uma parcela significativa dos ativos, pode ser apropriado divulgar análises adicionais, por exemplo, 

portfólio por tipos de propriedade para investimento.
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 2. Propriedade para investimento (continuação) 

  
 (b) Mensuração do valor justo 

  
 (i) Hierarquia do valor justo 

CPC 28.75(e) IAS 40.75(e)  O valor justo das propriedades para investimento foi determinado por um avaliador externo 

independente, com qualificações profissionais reconhecidas adequadas e experiência recente 

na localização e categoria da propriedade a ser avaliada. 

CPC 46.93(b) IFRS 13.93(b) 
 A mensuração do valor justo de todas as propriedades para investimento foram classificadas 

como Nível 3 com base nos inputs utilizados 

  
 (ii) Técnicas de avaliação e dados não observáveis 

7
 

  
 Imóvel comercial 

CPC 46.93(d), 

(h)(i), 99 

IFRS 13.93(d), 

(h)(i), 99 

 O imóvel comercial detido pelo Grupo no [País X] está alugado a 10 inquilinos, principalmente 

varejistas de vestuário. Devido à ruptura econômica causada pela pandemia da COVID-19, o 

Grupo concedeu uma isenção de aluguel de dois meses a vários inquilinos que foram 

significativamente atingidos pela pandemia. A perspectiva econômica altamente incerta para 

o período pode ter um efeito adverso significativo sobre as operações dos inquilinos, a 

viabilidade de seus negócios e a capacidade de cumprir suas obrigações de aluguel. Esta 

incerteza é considerada na avaliação da propriedade para investimento, especificamente na 

estimativa de pagamentos de aluguel pelos inquilinos, períodos com imóveis desocupados, 

taxas de ocupação, taxas de crescimento esperadas de arrendamento do mercado e a taxa de 

desconto, os quais todos são inputs significativos na determinação do valor justo. 

Em 31 de dezembro de 2020, o avaliador considerou o potencial impacto da pandemia da 

COVID-19, modificando as premissas do ano anterior para o período de 2021–22 da seguinte 

forma: 

- períodos prolongados com imóveis desocupados (ampliados por três meses); 

- menor crescimento esperado do aluguel do mercado (diminuiu para 1%); 

- níveis mais baixos de taxas de ocupação (redução de 5%); e 

- uma redução nas vendas baseadas em arrendamentos. 

  
 Além disso, a taxa de desconto aumentou 1%, apesar das perspectivas de inflação mais 

baixas, para refletir uma incerteza maior sobre os fluxos de caixa de longo prazo e as 

perspectivas de crescimento de longo prazo, além de maior risco de inadimplência e não 

pagamento de aluguel. O mercado de aluguéis estimados em 2021-22 não foram 

significativamente ajustados para baixo (apenas a taxa de crescimento diminuiu para zero) 

com relação ao tempo da propriedade, alta qualidade e localização privilegiada. 

  
 A avaliação em 31 de dezembro de 2020 contém uma cláusula de "incerteza significativa de 

avaliação " devido à fase turbulenta do mercado causada pela pandemia da COVID-19, que 

resultou em uma redução nas evidências de transações e nos rendimentos de mercado. Esta 

cláusula não invalida a avaliação, mas implica que há substancialmente mais incerteza do que 

em condições normais de mercado. Consequentemente, o avaliador não pode atribuir tanto 

peso como de costume às evidências de mercado anteriores para fins de comparação, e há 

um risco maior de que o preço realizado em uma transação real seja diferente do valor de 

conclusão. Como resultado desse aumento de incerteza, as premissas podem ser revisadas 

significativamente em 2021. Uma análise de sensibilidade sobre essas premissas está 

incluída na Nota explicativa 2(c). 

 

CPC 46.93-94 IFRS 13.93–

94, Insights 

2.4.510.25 

7
  

As divulgações exigidas pelo CPC 46/IFRS 13 Mensuração do valor justo são feitas para cada classe de ativo, o que pode exigir 

que o portfólio de propriedades para investimento de uma entidade seja desagregado em vez de ser divulgado como uma única 

classe de ativo. De acordo com o CPC 46/IFRS 13, uma classe de ativos é determinada com base: (a) na natureza, características e 

riscos do ativo; e (b) o nível da hierarquia do valor justo no qual a mensuração do valor justo é categorizada. Em nossa visão, 

outros fatores relevantes a serem considerados nesta situação incluem: 

- diferenças nos dados de avaliação e técnicas usadas para determinar as mensurações do valor justo; e 

- a sensibilidade das avaliações às mudanças nos dados não observáveis. 

O Grupo determinou que cada uma das duas propriedades é uma classe de ativos distinta devido às diferenças na sua natureza, 

características e perfis de risco. Consequentemente, as divulgações sobre a técnica de avaliação e dados não observáveis 

significativos são fornecidas separadamente para cada uma das propriedades.
 

, 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 

  
 2. Propriedade para investimentos (continuação) 

  
 (b) Mensuração do valor justo 

  
 (ii) Técnicas de avaliação e inputs não observáveis (continuação) 

  
 Imóvel comercial (continuação) 

  
 O quadro a seguir demonstra o método de avaliação utilizado na mensuração do valor justo 

do imóvel comercial, bem como os inputs não observáveis significativos utilizados: 

Técnica de avaliação 

Inputs significativos não 

observáveis 

Relacionamento entre inputs 

significativos não 

observáveis e mensuração 

do valor justo 

Fluxos de caixa descontados: O 

modelo de avaliação considera o 

valor presente dos fluxos de caixa 

líquidos a serem gerados a partir da 

propriedade para investimento, 

levando em consideração a taxa de 

crescimento do preço do 

arrendamento, períodos com imóveis 

desocupados, taxa de ocupação, 

custos de incentivo de 

arrendamento, tais como períodos 

sem cobrança do arrendamento e 

outros custos não pagos pelos 

inquilinos. Os fluxos de caixa líquidos 

esperados são descontados a taxas 

de desconto ajustadas ao risco. Entre 

outros fatores, a estimativa da taxa 

de desconto considera a qualidade 

de um edifício, sua localização 

(principal versus secundária), a 

qualidade de crédito do inquilino e os 

termos do arrendamento. 

— Crescimento esperado dos 

preços de mercado dos 

arrendamentos (2020: 1-2%, 

média ponderada de 1,8%; 

2019: 2%. 

— Períodos com imóveis 

desocupados (2020 e 2019: 

média de 3,5 e 3 meses 

após o término de cada 

contrato de arrendamento). 

— Taxa de ocupação (2020: 86-

95%, média ponderada de 

92%; 2019: 91-95%, média 

ponderada de 92,8%). 

— Períodos sem recebimento 

do arrendamento (2020 e 

2019: 0-6 meses; média de 

3 meses em novos 

arrendamentos). 

— Taxas de desconto 

ajustadas ao risco (2020: 

6,5%; 2019: 5,5%). 

O valor justo estimado 

aumentaria (reduziria) se: 

— o crescimento esperado dos 

preços dos arrendamentos 

no mercado forem 

superiores (inferiores); 

— os períodos com imóveis 

desocupados forem mais 

curtos (longos); 

— a taxa de ocupação for 

maior (menor); 

— os períodos sem 

recebimento do 

arrendamento forem mais 

curtos (longos); ou 

— a taxa de desconto ajustada 

ao risco for menor (maior). 

 

  
 Imóvel industrial 

  
 O imóvel industrial detido pelo Grupo no [País X] é alugado a uma empresa industrial que não 

foi significativamente afetada pela pandemia da COVID-19. 

Em 31 de dezembro de 2020, o avaliador considerou o potencial impacto da pandemia da 

COVID-19 aumentando a taxa de desconto em 0,5% e ajustando as taxas de aluguel de 

mercado esperadas para refletir as expectativas de inflação mais baixas. 

A tabela a seguir mostra a técnica de avaliação usada na mensuração do valor justo do edifício 

industrial, bem como os dados não observáveis significativos usados. 

CPC 46.93(d), 

(h)(i), 99 

IFRS 13.93(d), 

(h)(i), 99 

 

Técnica de avaliação 

Inputs significativos não 

observáveis 

Relacionamento entre inputs 

significativos não 

observáveis e mensuração 

do valor justo 

Fluxos de caixa descontados: O 

modelo de avaliação considera o 

valor presente dos fluxos de caixa 

líquidos a serem gerados a partir da 

propriedade para investimento, 

levando em consideração a taxa de 

crescimento do preço do 

arrendamento e taxa de ocupação. 

Os fluxos de caixa líquidos 

esperados são descontados a taxas 

de desconto ajustadas ao risco. Entre 

outros fatores, a estimativa da taxa 

de desconto considera a qualidade 

de um edifício, sua localização 

(principal versus secundária), a 

qualidade de crédito do inquilino e os 

termos do arrendamento. 

— Crescimento esperado dos 

preços de mercado dos 

arrendamentos (2020: 1-2%, 

média ponderada de 1,8%; 

2019: 2%. 

— Taxa de ocupação (2020 e 

2019: 100%). 

— Taxas de desconto 

ajustadas ao risco (2020: 

5,5%; 2019: 5%). 

O valor justo estimado 

aumentaria (reduziria) se: 

— o crescimento esperado dos 

preços dos arrendamentos 

no mercado forem 

superiores (inferiores); 

— a taxa de ocupação for 

maior (menor); 

— a taxa de desconto ajustada 

ao risco for menor (maior). 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 2. Propriedade para investimentos (continuação) 

  
 (b) Mensuração do valor justo (continuação) 

  
 (ii) Técnicas de avaliação e inputs não observáveis (continuação) 

  
 Imóvel industrial (continuação) 

CPC 46.93(h)(i) IFRS 13.93(h)(i) 
 Existe um grau de relação entre os dados não observáveis usados na mensuração do valor 

justo das propriedades comerciais e industriais. Um aumento na demanda pode aumentar as 

taxas de aluguel de mercado e pode resultar em períodos mais curtos com imóveis 

desocupados e taxas de ocupação mais altas. Uma diminuição nas taxas de ocupação pode 

resultar em períodos com imóveis desocupados mais longos e uma diminuição nas taxas de 

mercado de arrendamentos. 

  
 (c)  Análise de sensibilidade 

CPC 26.125, 129 IAS 1.125, 129 
 Imóvel comercial 

  
 Julgamento significativo é requerido ao avaliar os dados na determinação do valor justo das 

propriedades para investimento. Mudanças razoavelmente possíveis na data de reporte para 

uma das premissas relevantes, mantendo outras premissas constantes, teriam afetado o valor 

justo da propriedade comercial pelos valores demonstrados abaixo. O efeito da pandemia da 

COVID-19 significou que a gama de mudanças razoavelmente possíveis é mais ampla para os 

números de 2020 do que para o ano comparativo. 

  
  31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2019 

  
 Em milhares de reais Crescimento Redução Crescimento Redução 

  
 Taxa de desconto (2020: 

movimento de 2%; 2019: 

movimento de 1%) 
(170) 173 (95) 97 

  
 Tava de ocupação (2020: 

movimento de 10%; 2019: 5% de 

movimento) 
123 (121) 75 (72) 

  
 Períodos sem recebimento (2020: 

mudança de 6 meses; 2019: 

mudança de 3 meses) 
(42) 43 (20) 22 

  
 Períodos com imóveis desocupados 

(2020: mudança de 12 meses; 

2019: mudança de 6 meses) 
(84) 85 (30) 31 

  
 Taxa de crescimento do mercado 

dos arrendamentos (2020: 

movimento de10%; 2019: 

movimento de 5%) 
131 (129) 79 (77) 
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2.2 Abordagem de fluxo de caixa esperado 

  
  Situação Ilustrativa 

  

 

O Grupo opera uma rede de restaurantes com duas unidades geradoras de caixa (UGCs) 

contendo ágio. As UGCs foram gravemente afetadas em 2020 pela pandemia da COVID-19, 

que resultou em uma redução do valor recuperável nas demonstrações financeiras semestrais 

do Grupo em 30 de junho de 2020 e uma redução adicional em 31 de dezembro de 2020. 

Durante o ano, o Grupo mudou sua técnica de avaliação utilizada para estimar o valor 

recuperável da abordagem tradicional (o método de ajuste da taxa de desconto), que utiliza um 

cenário de fluxo de caixa único, para a abordagem de fluxo de caixa esperado, que utiliza vários 

cenários de fluxo de caixa ponderados por probabilidade.
8
 

  
 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho)  

  
 1. Uso de estimativas e julgamentos 

  
 (a) Incertezas sobre premissas e estimativas 

CPC 26.125, 

129–130 

IAS 1.125, 129–

130 

 As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de 

dezembro de 2020 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos 

saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes 

notas explicativas: 

  
 - Nota 2 – teste de redução ao valor recuperável de UGCs contendo ágio: principais premissas 

dos valores recuperáveis; 

- [...] 

  
 2. Ativos intangíveis e ágio 

  
 (a) Teste de redução ao valor recuperável de UGCs contendo ágio 

9
 

CPC 01.134(a)–

(b) 

IAS 36.134(a)–(b) 
 Z Ltda. é uma subsidiária integral domiciliada no [País X] que opera uma rede de restaurantes 

composta por 10 restaurantes - cinco na [Cidade B] e cinco na [Cidade C]. As operações de Z 

foram gravemente afetadas em 2020 pela pandemia da COVID-19 e medidas foram tomadas 

para contê-la. Estas medidas, que incluíram um período de bloqueio de três meses, 

constituíram um acontecimento desencadeador que conduziu a um teste de redução ao valor 

recuperável nas demonstrações financeiras condensadas intermediárias do semestre findo 

em 30 de junho de 2020. O teste de redução ao valor recuperável intermediário resultou 

numa na redução do goodwill de R$ 1.000 mil. O Grupo testa o valor recuperável do ágio 

anualmente em dezembro, comparando o valor recuperável das UGCs com ágio com seu 

valor contábil. O teste anual de redução ao valor recuperável resultou numa redução adicional 

de R$ 400 mil (2019: zero). A redução no valor recuperável foi reconhecida em "outras 

despesas".
10

 Nenhum ativo, exceto o ágio, teve redução em seu valor recuperável. 

  
 As premissas utilizadas na realização do teste de redução ao valor recuperável intermediário 

foram atualizadas para refletir menores lucros orçados antes de juros, impostos, depreciação 

e amortização (EBITDA) em 2021–23 e um atraso no retorno aos níveis pré-crise para volume 

de negócios e lucratividade. Devido ao alto nível de incerteza, foi muito desafiador prever a 

extensão e duração do impacto total da pandemia da COVID-19 nas operações de Z. 

 

 

 

CPC 46.66 IFRS 13.66 8
  

De acordo com o CPC 46/IFRS 13, revisões decorrentes de mudança na técnica de avaliação ou em sua aplicação devem 

ser contabilizadas como mudança na estimativa contábil, de acordo com o CPC 23/IAS 8, e, portanto, contabilizada 

prospectivamente. No entanto, as divulgações do CPC 23/IAS 8 para mudança na estimativa contábil não são exigidas.
 

 

CPC 01.134

 

IAS 36.134 9
 

Divulgações separadas são necessárias para cada UGC (ou grupo de UGCs) uma vez que o valor contábil do ágio e ativo 

intangível com vida útil indefinida alocado à UGC é significativo em comparação com o seu valor contábil. 

  

CPC 01.126

 

IAS 36.126, 

Insights 

3.10.410.20 

10
  

O Grupo classificou as despesas por função e, portanto, alocou a perda por redução ao valor recuperável para a função 

apropriada. Em nosso entendimento, em raros casos em que uma perda por redução ao valor recuperável não puder ser 

atribuída a uma função, ela deve ser incluída em ‘Outras despesas’, e, se for significativa, como um item separado (por 

exemplo, redução do valor recuperável), com informações adicionais fornecidas em uma nota explicativa. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 

   2. Ativos intangíveis e ágio (continuação) 

  
 (a) Teste de redução ao valor recuperável de UGCs contendo ágio (continuação) 

CPC 01.134(a) IAS 36.134(a) 
 Para fins do teste de redução ao valor recuperável, o ágio foi alocado para as unidades 

geradoras de caixa (UGC) baseado no nível em que a administração monitora o ágio, como 

segue: 

CPC 01.134(a) IAS 36.134(a)  
Em milhares de reais 2020 2019 

  
 UGC B (restaurantes na [Cidade B])  60  

 780 

  
 UGC C (restaurantes na [Cidade C]) 40 

 720 

  
 Ágio 100 

 1.500 

CPC 01.130(e) IAS 36.130(e) 
 Em 31 de dezembro de 2020, o valor recuperável de cada uma das duas UGCs era inferior ao 

valor contábil. 

CPC 01.134(a) IAS 36.134(a)  Em milhares de reais 2020 2019 

  
 Valor recuperável - UGC B 16.300  20.000 

  
 Valor recuperável - UGC C 15.900 19.500 

CPC 

01.130(d)(ii), 

134(c) 

IAS 36.130(d)(ii), 

134(c) 

 O valor recuperável de cada UGC foi baseado no seu valor justo menos custos de alienação 

(VJMCA), que é superior ao valor de uso da UGC. Devido ao aumento do nível de incerteza, o 

VJMCA foi estimado em 2020 usando uma análise de fluxo de caixa descontado (FCD), 

aplicando a abordagem de fluxo de caixa esperado. Esta abordagem usa várias projeções de 

fluxo de caixa levando em consideração as probabilidades assumidas de diferentes eventos 

e/ou cenários futuros, em vez de um único cenário de fluxo de caixa. Embora possam existir 

muitos cenários e probabilidades, a administração acredita, em última instância, que os quatro 

cenários detalhados abaixo (cenário base, cenário positivo, cenário negativo e pior cenário) 

refletem uma amostra representativa de resultados possíveis. 

CPC 01.134(e)(ii) IAS 36.134(e)(ii) 
 Os cálculos usam projeções de fluxo de caixa que são baseadas em orçamentos financeiros e 

planos de negócios elaborados pela administração e aprovados pelo conselho de 

administração. Os orçamentos e planos de negócios são atualizados para refletir os 

desenvolvimentos mais recentes na data de apresentação. As expectativas da administração 

refletem o desempenho até o momento e são baseadas em sua experiência em tempos de 

recessão e consistentes com as suposições que um participante do mercado faria. Os quatro 

cenários baseiam-se nos cenários publicados pelo Ministério da Fazenda [País X] em 

dezembro de 2020 sobre os impactos econômicos da pandemia da COVID-19 sobre o 

desemprego, o produto interno bruto (PIB) e a inflação. Os cenários refletem diferentes 

caminhos de recuperação específicos para o [País X]. 

CPC 

01.134(e)(iiA) 

IAS 36.134(e)(iiA) 
 Para cada cenário, a administração atribuiu pesos de probabilidade. O valor recuperável foi 

estimado calculando o valor presente dos fluxos de caixa esperados ponderados pela 

probabilidade. A mensuração do valor justo foi categorizada como um valor justo Nível 3 com 

base nos dados da técnica de avaliação utilizada. 

CPC 

01.134(e)(iiB) 

IAS 36.134(e)(iiB) 
 Em 2020, o Grupo mudou sua técnica de avaliação usada para estimar o valor recuperável da 

abordagem tradicional (o método de ajuste da taxa de desconto), que usa um cenário de fluxo 

de caixa único, para a abordagem de fluxo de caixa esperado, que usa fluxos de caixa 

múltiplos ponderados pela probabilidade dos cenários. A mudança na técnica de avaliação 

deve-se ao grau de incerteza de estimativa significativamente mais alto e à gama mais ampla 

de projeções de fluxo de caixa possíveis após o impacto da pandemia da COVID-19. 

CPC 01.134(e)(ii) IAS 36.134(e)(ii) 
 − O cenário positivo reflete um retorno aos níveis pré-crise de volume de negócios e 

lucratividade (8% de margem de lucro operacional) no final de 2021. As margens de lucro 

operacional orçadas em 2021 são de 7% (2019: 8%) devido à diminuição em volume de 

negócios. 

− O cenário base reflete um retorno aos níveis pré-crise de volume de negócios e lucratividade 

no final de 2022. As margens de lucro operacional orçadas em 2021–22 são de 7% devido à 

diminuição no volume de negócios. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 2. Ativos intangíveis e ágio (continuação) 

  
 (a)  Teste de redução ao valor recuperável de UGCs contendo ágio (continuação) 

  
 
O cenário negativo reflete o fechamento de dois restaurantes até o final de 2021 (um em cada 

UGC) e um retorno aos níveis pré-crise de faturamento e rentabilidade para os restaurantes 

restantes no final de 2023. As margens de lucro operacional orçadas em 2021–23 são 6% 

devido à diminuição do faturamento. 

O pior cenário assume a falência de Z em um futuro próximo por causa de perdas operacionais 

significativas que fazem com que os bancos do Grupo, outros credores e acionistas não 

continuem a fornecer financiamento. O valor recuperável neste cenário é mínimo 

fundamentado na base do valor de liquidação, que reflete o VJMCA dos ativos das UGCs em 

uma transação ordenada.
11

 

CPC 

01.134(e)(iii) 

IAS 36.134(e)(iii) 
 As projeções de fluxo de caixa para os cenários positivo, base e negativo incluíram estimativas 

específicas para cinco anos e uma taxa de crescimento de perpetuidade daí em diante. 

CPC 01.134(e)(i) IAS 36.134(e)(i) 
 As mesmas premissas foram utilizadas na realização do teste de redução ao valor recuperável 

para ambas as UGCs, pois o giro e as margens de lucro são muito semelhantes. As principais 

premissas utilizadas na estimativa do valor recuperável para ambas as UGCs em 31 de 

dezembro de 2020 estão definidas abaixo.
12, 13

 

  
 

Em milhares de reais 

Pior  

cenário 

Cenário 

negativo 

Cenário 

base 

Cenário 

positivo 

CPC 01.134(e)(i) IAS 36.134(e)(i) 
 Pesos de probabilidade 15% 30% 45% 10% 

CPC 01.134(e)(v) IAS 36.134(e)(v) 
 Taxa de desconto (após impostos) 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 

CPC 01.134(e)(i), 

(f)(ii) 

IAS 36.134(e)(i), 

(f)(ii) 

 
Taxa de crescimento do EBITDA (2021–23) - 12% 20% 29% 

CPC 01.134(e)(i), 

(f)(ii) 

IAS 36.134(e)(i), 

(f)(ii) 

 
Taxa de crescimento do EBITDA (2024–25) - 2% 3% 4% 

CPC 

01.134(e)(iv),  

IAS 36.134(e)(iv), 

Insights 

3.10.230.20 

 

Taxa de crescimento da perpetuidade - 1,5% 1,5% 2% 

CPC 01.134(e)(ii) IAS 36.134(e)(ii) 
 As principais premissas na tabela acima são baseadas no seguinte: 

  
 − Pesos de probabilidade: a administração atribuiu subjetivamente pesos de 

probabilidade a cada cenário com base em sua experiência em tempos de recessão e em suas 

expectativas para a economia durante e após a pandemia da COVID-19. A administração 

acredita que a atribuição da ponderação de probabilidade apresenta uma avaliação razoável da 

probabilidade dos cenários, levando em consideração uma potencial recuperação mais robusta 

no cenário positivo e o risco de falência no cenário negativo. 

  
 
− Taxa de desconto: A taxa de desconto utilizada é o custo médio ponderado de capital 

(WACC). A taxa de desconto não reflete os riscos para os quais os fluxos de caixa estimados 

foram ajustados. A taxa de desconto foi uma medida após os impostos com base na taxa de 

títulos do governo de 30 anos emitidos pelo governo com maior capacidade de crédito no 

mercado relevante e na mesma moeda dos fluxos de caixa, ajustada para um risco de prêmio 

para refletir o aumento do risco de investir em ações em geral e o risco da UGC específica. 

  
 − Taxa de crescimento do EBITDA (2021–23): As taxas de crescimento do EBITDA 

foram estimadas levando em consideração as reestruturações esperadas (fechamento de 

restaurantes) em 2021 no pior cenário. As taxas de crescimento do EBITDA baseiam-se em: 

(1) as taxas de crescimento da receita em 2021–23, que foram determinadas considerando as 

condições econômicas esperadas em 2021–23 em cada cenário, e (2) as margens de lucro 

operacional, conforme detalhado na página anterior para cada cenário. 

 

  11
 

A administração acredita que, devido à magnitude da queda no desempenho, suas suposições na estimativa do VJMCA no pior 

cenário possível são consistentes com as suposições que um participante do mercado faria - ou seja, que uma mudança na 

base de avaliação de continuidade para liquidação seria necessária.
 

  

CPC 01.134(e)(ii), 

(iv)–(v), (f) 
 

IAS 

36.134(e)(ii), 

(iv)–(v), (f), 

IE89 

12
  

O CPC 01/IAS 36 especificamente requer divulgações quantitativas em relação às taxas de desconto e taxas de crescimento da 

perpetuidade utilizadas nas projeções de fluxo de caixa. Divulgações explicativas são suficientes para as outras principais 

premissas, tendo em conta o requisito de divulgação para descrição da abordagem da administração para determinar o(s) 

valor(es) atribuído(s) a cada principal premissa, se esses valores refletem a experiência passada ou, se apropriado, se são 

consistentes com fontes externas de informação, e, se não, como e porque eles diferem de experiências passadas ou fontes 

externas de informação. Uma entidade também divulga informações quantitativas adicionais se uma mudança razoavelmente 

possível nas principais premissas resultaria em uma redução no valor recuperável.
 

 

  13
 

Embora não estejam ilustrados neste suplemento, os valores correspondentes para o teste de redução ao valor recuperável 

realizado no ano anterior também devem ser fornecidos.
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 2. Ativos intangíveis e ágio (continuação) 

  
 (a) Teste de redução ao valor recuperável de UGCs contendo ágio (continuação) 

  
 − Taxa de crescimento do EBITDA (2024–25): As taxas de crescimento do EBITDA 

refletem as taxas de crescimento de receita esperadas em 2024–25. A margem de lucro 

operacional pré-crise é de 8% para ambos os anos em todos os cenários. 

  
 − Taxa de crescimento de perpetuidade: A taxa de crescimento de longo prazo para a 

perpetuidade foi determinada como a menor entre a taxa de crescimento nominal do PIB do 

[País X] e a taxa de crescimento anual composta de longo prazo do EBITDA estimada pela 

administração. A taxa de crescimento de perpetuidade para o cenário base e os cenários de 

baixa de 1,5% (2019: 2%) foi reduzida para refletir os potenciais efeitos de longo prazo da 

crise sobre o PIB. 

  
 As premissas usadas na estimativa do valor recuperável são consistentes com as premissas 

que um participante do mercado faria. 

CPC 01.134(f) IAS 36.134(f) 
 Após a perda por redução ao valor recuperável reconhecida, o valor recuperável de ambas as 

UGCs era igual ao valor contábil. Portanto, qualquer movimento adverso em uma premissa 

principal levaria a um prejuízo adicional. 

CPC 26.125, 129 IAS 1.125, 129 
 As seguintes mudanças nas premissas teriam resultado em um aumento significativo na perda 

por redução ao valor recuperável como segue.
14

 

  
 

Em milhares de reais 

Maior redução ao 

valor recuperável em: 

  
 
Pesos de probabilidade do cenário base e cenário negativo de 35% e 40% 

200 

  
 
Um aumento na taxa de desconto após os impostos de 9,6% para 11% 

150 

  
 
Uma diminuição de 10% na taxa de crescimento do EBITDA em 2021–23 

para os cenários base e negativo 130 

  
 
Uma diminuição de 1% na taxa de crescimento do EBITDA (2024–25) sob 

os cenários base e negativo 100 
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Embora não estejam ilustrados neste suplemento, os valores correspondentes para o teste de redução ao valor 

recuperável realizado no ano anterior também devem ser fornecidos.
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    3. Instrumentos Financeiros 
 

3.1  Perdas de crédito esperadas 

 
 

  
Situação Ilustrativa 

  

 

Em resposta à pandemia da COVID-19, o Grupo estendeu temporariamente os termos de 

crédito para clientes específicos, desagregou grupos ao calcular perdas de crédito esperadas 

(PCE) em uma base coletiva para contas a receber de clientes corporativos e aumentou os 

fatores de escala para contas a receber de clientes corporativos e clientes individuais. 

   Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  

 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco 

   (a) Gestão de risco financeiro 

CPC 40.31, 33 IFRS 7.31, 33  (i) Risco de crédito 

    
Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma 

contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais 

e surge principalmente de contas a receber de clientes do Grupo.  

CPC 40.35K(a), 

36(a) 

IFRS 7.35K(a), 

36(a) 

  
Os valores contábeis dos ativos financeiros e ativos de contrato representam a exposição 

máxima do crédito. 

CPC 26.82(ba) IAS 1.82(ba)  As perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros e de contrato 

reconhecidas no resultado foram as seguintes. 

    
  Em milhares de Reais   2020 2019 

CPC 47.113(b) IFRS 15.113(b) 

  

Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber e 

ativos de contrato decorrentes de contratos com clientes   1.311 193 

     Contas a receber e ativos de contrato 

CPC 40.33(a)–(b)  IFRS 7.33(a)–(b)   A exposição do Grupo ao risco de crédito é influenciada principalmente pelas características 

individuais de cada cliente. Contudo, a Administração também considera os fatores que 

podem influenciar o risco de crédito da sua base de clientes, incluindo o risco de não 

pagamento da indústria e do país no qual o cliente opera. Detalhes sobre a concentração de 

receita estão na nota de segmentos operacionais (veja nota explicativa X). 

   O Comitê de Gerenciamento de Risco estabeleceu uma política de crédito na qual cada novo 

cliente é analisado individualmente quanto à sua condição financeira antes de o Grupo 

apresentar uma proposta de limite de crédito e termos de pagamento. A revisão efetuada 

pelo Grupo inclui a avaliação de ratings externos, quando disponíveis, demonstrações 

financeiras, informações de agências de crédito, informações da indústria, e, em alguns 

casos, referências bancárias. Limites de crédito são estabelecidos para cada cliente e são 

revisados trimestralmente. Vendas que eventualmente excedam esses limites exigem 

aprovação do Comitê de Gerenciamento de Risco. Em resposta à pandemia da COVID-19, o 

Comitê de Gerenciamento de Risco também tem realizado revisões mais frequentes dos 

limites de vendas para clientes em regiões e setores que são gravemente afetados. 

   O Grupo limita a sua exposição ao risco de crédito de contas a receber, estabelecendo um 

prazo máximo de pagamento de 30 e 90 dias para clientes individuais e corporativos, 

respectivamente. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo estendeu 

temporariamente as condições de crédito para até 120 dias para clientes específicos com 

restrições de liquidez decorrentes da pandemia da COVID-19. Todas as prorrogações foram 

concedidas dentro dos limites de vendas atuais após consideração cuidadosa do impacto da 

pandemia da COVID-19 sobre a qualidade de crédito do cliente e cada cliente que recebeu 

uma extensão é monitorado de perto para verificar a degradação do crédito. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
 

 
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

 
  

(a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

 
  (i) Risco de crédito (continuação) 

     
Contas a receber e ativos de contrato (continuação) 

   Mais de 84% dos clientes do Grupo vêm operando com o Grupo por mais de 4 anos. No 

monitoramento do risco de crédito, os clientes são agrupados de acordo com suas 

características de crédito, incluindo se são clientes pessoas físicas ou jurídicas, se são 

atacadistas, revendedores ou clientes finais, sua área geográfica, indústria, histórico de 

negociação com o Grupo, e existência de dificuldades financeiras no passado. Em resposta à 

pandemia da COVID-19, o Grupo dividiu alguns desses grupos de clientes em subgrupos 

quando havia uma diferença significativa na forma como a pandemia impactou as exposições 

no grupo de clientes. 

CPC 40.33(c) IFRS 7.33(c)  O Grupo está monitorando o ambiente econômico em resposta à pandemia da COVID-19 e 

tomando medidas para limitar sua exposição aos clientes que foram gravemente afetados. 

Em 2020, certos limites de vendas foram reduzidos, especialmente para clientes que operam 

nos [Países X e Y], pois a experiência do Grupo é que a pandemia de COVID-19 teve um 

impacto maior para clientes nesses países do que para clientes em outros países ou regiões. 

CPC 40.35K(b), 

B8G 

IFRS 7.35K(b), 

B8G 

 O Grupo não exige garantia em relação a contas a receber de clientes e outros recebíveis. O 

Grupo não possui contas a receber de clientes e ativos de contratos para os quais não seja 

reconhecida provisão para perdas em razão de garantias reais. 

CPC 40.34(a), (c) IFRS 7.34(a), (c)  Em 31 de dezembro de 2020, a exposição ao risco de crédito para contas a receber de 

clientes e ativos contratuais por região geográfica era a seguinte. 

    Valor contábil 

   Em milhares de reais 2020 2019 

   [Países X e Y] 5.598 4.583 

   Outros países 20.027 10.649 

   EUA 11.374 7.687 

   Outras regiões 286 188 

    37.285 23.107 

CPC 40.34(a), (c) IFRS 7.34(a), (c)  Em 31 de dezembro de 2020, a exposição ao risco de crédito para contas a receber de 

clientes e ativos de contrato por tipo de contraparte era a seguinte. 

    Valor contábil 

   Em milhares de reais 2020 2019 

   Clientes de atacado 26.191 11.094 

   Clientes de varejo 9.246 9.145 

   Clientes consumidores finais 1.342 1.820 

   Outras  506 1.048 

    37.285 23.107 

CPC 40.34(a), (c) IFRS 7.34(a), (c)  Em 31 de dezembro de 2020, o valor contábil do cliente mais significativo do Grupo (um 

atacadista europeu) era de R$ 8.034 mil (2019: R$ 4.986 mi). 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

   (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

  
 (i) Risco de crédito (continuação) 

     Contas a receber e ativos de contrato (continuação) 

CPC 40.34(a), 

35M, B8I 

IFRS 7.34(a), 

35M, B8I 

 Um resumo da exposição do Grupo ao risco de crédito de contas a receber de clientes e ativos 

de contrato é apresentado abaixo: 

    2020 2019 

Em milhares de Reais 

Sem 

problemas de 

recuperação 

de crédito 

Com 

problemas de 

recuperação 

de crédito  

Sem 

problemas de 

recuperação 

de crédito 

Com 

problemas de 

recuperação 

de crédito  

Ratings de crédito externos pelo menos Baa3 de 

[Agência de Rating X] ou BBB- de [Agência de 

Rating Y] 6.397 - 5.139 - 

Outros clientes:     

- Quatro anos ou mais de histórico de 

negociação com o Grupo* 22.298 - 14.230 - 

- Menos de quatro anos de histórico de 

negociação com o Grupo* 6.143 - 3.290 - 

- Alto risco 2.544 1.223 446 216 

Valor contábil bruto 37.382 1.223 23.105 216 

Provisão para perda (804) (516) (135) (79) 

 36.578 707 22.970 137 

* Excluindo os de alto risco   
 

   Avaliação das perdas de crédito esperadas para clientes corporativos 

CPC 40.35B(a), 

35F(c), 35G(a)–(b) 

IFRS 7.35B(a), 

35F(c), 35G(a)–

(b) 

 O Grupo aloca uma pontuação de risco de crédito para cada exposição com base em dados 

que ele considera serem capazes de prever o risco de perda (classificações externas, 

demonstrações financeiras auditadas, projeções de fluxo de caixa, informações sobre os 

clientes disponíveis na imprensa, por exemplo) e na avaliação de crédito com base na sua 

experiência. As pontuações de risco de crédito são definidas utilizando fatores qualitativos e 

quantitativos indicativos do risco de inadimplência, sendo consistentes com as definições de 

classificação de crédito externas de agências como [agências de classificação de crédito X e 

Y]. 

   As exposições em cada pontuação de risco de crédito foram segmentadas por região 

geográfica e tipo de indústria. Uma taxa de perda de crédito esperada é calculada para cada 

segmento com base na condição de inadimplência e na experiência real de perda de crédito 

nos últimos sete anos. Essas taxas foram multiplicadas por fatores de escala para refletir as 

diferenças entre as condições econômicas durante o período em que os dados históricos 

foram coletados, as condições atuais e a visão do Grupo sobre as condições econômicas ao 

longo da vida esperada dos recebíveis. 

   Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o Grupo revisou a forma como 

segmentou cada pontuação de risco e dividiu algumas regiões geográficas e classificações da 

indústria em subsegmentos de exposições, quando havia uma diferença significativa na forma 

como a pandemia impactou as exposições. Os fatores de escala são baseados na previsão do 

PIB e nas perspectivas da indústria, incluindo o impacto esperado das medidas de apoio do 

governo, e incluem o seguinte. 

  
  2020 2019 

    Exposições gravemente 

afetadas pela pandemia 

Outras 

exposições 

 

  
 [País X] 1,8 1,3 1,2 

  
 [País Y] 1,2 0,9 0,8 

  
 [Outros países] - 1,3 1,2 

  
 [Industria A] 2,5 - 1,9 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

   (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

   (i) Risco de crédito (continuação) 

     Contas a receber e ativos de contrato (continuação) 

   Avaliação das perdas de crédito esperadas para clientes corporativos (continuação) 

CPC 40.35M, B8I IFRS 7.35M, B8I  A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de 

crédito esperadas para contas a receber de clientes e ativos de contratos para clientes 

corporativos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

  
 

31 de dezembro de 2020 

Em milhares de reais 

Equivalente ao rating de 

crédito externo [Agência 

Y] 

Taxa média 

ponderada de 

perda 

estimada 

Saldo contábil 

bruto 

Provisão de 

perda 

estimada 

Com 

problemas de 

recuperação 

de crédito 

  
 Níveis 1 – 6: risco baixo BBB- para AAA 0,7% 9.163 (64) Não 

  
 Níveis 7 – 9: risco razoável BB- para BB+ 1,8% 16.094 (266) Não 

  
 Nível 10: risco considerável B- para CCC- 6,6% 1.633 (107) Não 

  
 Nível 11: duvidoso C para CC 39,5% 118 (363) Sim 

  
 Nível 12: perda D 50,1% 67 (84) Sim 

  
    27.075 (884)  

  
       

  
 

31 de dezembro de 2019 

Em milhares de reais 

Equivalente ao rating de 

crédito externo [Agência 

Y] 

Taxa média 

ponderada de 

perda 

estimada 

Saldo contábil 

bruto 

Provisão de 

perda 

estimada 

Com 

problemas de 

recuperação 

de crédito 

  
 Níveis 1 – 6: risco baixo BBB- para AAA 0,2% 4.786 (10) Não 

  
 Níveis 7 – 9: risco razoável BB- para BB+ 0,6% 8.141 (49) Não 

  
 Nível 10: risco considerável B- para CCC- 2,2% 865 (19) Não 

  
 Nível 11: duvidoso C para CC 30,1% 100 (30) Sim 

  
 Nível 12: perda D 41,8% 101 (42) Sim 

  
    13.993 (150)  

  
       

   Avaliação das perdas de crédito esperadas para clientes individuais 

CPC 40.35B(a), 

35F(c), 35G(a)–(b) 

IFRS 7.35B(a), 

35F(c), 35G(a)–

(b) 

 

O Grupo utiliza uma matriz de provisões para a mensuração da perda de crédito esperada com 

contas a receber de clientes individuais, o que compreende um grande número de pequenos 

saldos. 

  

 

As taxas de perda são calculadas por meio do uso do método de ‘rolagem’ com base na 

probabilidade de um valor a receber avançar por estágios sucessivos de inadimplência até a 

baixa completa. As taxas de rolagem são calculadas separadamente para exposições em 

diferentes segmentos com base nas seguintes características comuns de risco de crédito: 

região geográfica, tempo da relacionamento com o cliente e tipo de produto adquirido. 

   As taxas de perda são baseadas no pagamento real e na experiência de perda de crédito ao 

longo dos sete anos anteriores. Essas taxas são multiplicadas por fatores de escala para 

refletir as diferenças entre as condições econômicas durante o período em que os dados 

históricos foram coletados, as condições atuais e a visão do Grupo das condições econômicas 

ao longo da vida esperada do contas a receber. 

   Os fatores de escala refletem as taxas de desemprego reais e previstas e são os seguintes: 

1,6 (2019: 1,2) para [País X], 1,2 (2019: 1,0) para [País Y] e 1,3 (2019: 1,1) para [outros países]. 

   Os fatores de escala aumentaram em 2020, refletindo o impacto real e esperado da pandemia 

da COVID-19 em cada região geográfica. Quando foi concedida a um cliente uma extensão 

temporária no período de crédito antes de uma venda ser feita como resultado da pandemia 

da COVID-19, o status de atraso é baseado no período de crédito estendido. Quando, como 

resultado da pandemia da COVID-19, foi concedido a um cliente um período de carência 

temporária (que pode ser de até 60 dias) após uma venda, a exposição ainda é considerada 

como vencida com base na data de vencimento original. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

   (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

   (i) Risco de crédito (continuação) 

     Contas a receber e ativos de contrato (continuação) 

   Avaliação das perdas de crédito esperadas para clientes individuais (continuação) 

CPC 40.35M, 35N, 

B8I 

IFRS 7.35M, 

35N, B8I 

 

A tabela a seguir fornece informações sobre a exposição ao risco de crédito e perdas de 

crédito esperadas para o contas a receber de clientes e ativos contratuais para clientes 

individuais em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 

  
 

31 de dezembro de 2020 

Em milhares de reais 

Taxa média 

ponderada de perda 

estimada 

Saldo contábil 

bruto 

Provisão para 

perda estimada 

Com 

problemas de 

recuperação de 

crédito 

  
 A Vencer 0,7% 5.611 (39) Não 

  
 Vencido de 1-30 dias 1,7% 3.638 (64) Não 

  
 Vencido de 31-60 dias 6,7% 1.232 (83) Não 

  
 Vencido de 61-90 dias 19,9% 911 (181) Não 

  
 Vencido há mais de 90 dias 50,2% 138 (69) Sim 

  
   11.530 (436)  

  
 

31 de dezembro de 2019 

Em milhares de reais 

Taxa média 

ponderada de perda 

estimada 

Saldo contábil 

bruto 

Provisão para 

perda estimada 

Com 

problemas de 

recuperação de 

crédito 

  
 A Vencer 0,3% 7.088 (21) Não 

  
 Vencido de 1-30 dias 1,1% 2.012 (22) Não 

  
 Vencido de 31-60 dias 5,6% 193 (11) Não 

  
 Vencido de 61-90 dias 14,6% 20 (3) Não 

  
 Vencido há mais de 90 dias 43,5% 15 (7) Sim 

  
    9.328 (64)  

  

 

Mudanças na provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes e 

ativos de contrato 

CPC 40.35H IFRS 7.35H 

 

As mudanças na provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes e 

ativos de contrato durante o ano estão apresentadas na tabela a seguir.  

  
 Em milhares de Reais             2020 2019 

  
 Saldo em 1º de janeiro  214  26  

  
 Valores baixados (205)          (5)  

  
 Reavaliação líquida de provisão para perdas  1.311  193 

  
 Saldo em 31 de dezembro 1.320            214  

CPC 40.35L IFRS 7.35L  Contas a receber de clientes cujos valores contratuais eram de R$ 70 mil foram baixadas 

durante 2019 e ainda estão sujeitos à atividade de execução. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

   (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

   (i) Risco de crédito (continuação) 

     Contas a receber e ativos de contrato (continuação) 

   Mudanças na provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes e 

ativos de contrato (continuação) 

CPC 40.35I, B8D IFRS 7.35I, B8D  Os seguintes fatores contribuíram para mudanças na provisão para perda por redução ao valor 

recuperável durante 2020:  

− o crescimento dos negócios para clientes atacadistas em [outros países] que não foram 

severamente impactados pela pandemia da COVID-19 resultou em aumentos nas contas a 

receber de R$ 4.556 mi (2019: R$ 2.587 mil) e aumento provisão para perda por redução ao 

valor recuperável de R$ 44 mil (2019: R$ 23 mil); 

− a extensão temporária das condições de crédito a clientes específicos com restrições de 

liquidez decorrentes da pandemia da COVID-19 resultou em aumentos de contas a receber 

de R$ 984 mil e aumentos de perda por redução ao valor recuperável de R$ 40 mil; 

− a aplicação de fatores de escala mais elevados ao contas a receber de clientes corporativos 

gravemente afetados pela pandemia resultou em aumentos na provisão para perda por 

redução ao valor recuperável de R$ 425 mil; 

− variações nos fatores de escala e vencimento do contas a receber de clientes individuais 

resultaram em aumentos na provisão para perda por redução ao valor recuperável de R$ 266 

mil; 

− aumentos de perdas de crédito no [País X] de R$ 543 mil (2019: R$ 98 mil) e no [País Y] de 

R$ 470 mil (2019: R$ 35 mil) resultaram em aumento nas provisões de perda por redução ao 

valor recuperável de R$ 165 mil (2019: R$ 44 mil) e R$ 135 mil (2019: R$ 12 mil), 

respectivamente; e 

− a baixa do contas a receber resultou numa diminuição na provisão para perda por redução ao 

valor recuperável de R$ 205 mil.  
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3.2  Perdas de crédito esperadas 

 3.2.1  Fortalecimento da liquidez financeira 

    Situação Ilustrativa 

  

 

O Grupo renegociou passivos financeiros e implementou novas funcionalidades para gerenciar o 

risco de liquidez em resposta à pandemia da COVID-19. O Grupo concluiu que não há incertezas 

relevantes que possam lançar dúvidas significativas sobre sua capacidade de continuar 

operacional. 

   Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco 

   (a) Gestão de risco financeiro 

   (i) Risco de liquidez 

CPC 40.31, 33 IFRS 7.31, 33   Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações 

relacionadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou 

com outro ativo financeiro. O objetivo do Grupo ao administrar a liquidez é de garantir, na 

medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no 

vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 

risco de prejudicar a reputação do Grupo. O Grupo utiliza o custeio ABC para precificar seus 

produtos e serviços, que auxilia no monitoramento de exigências de fluxo de caixa e na 

otimização do retorno de caixa sobre investimentos. 

CPC 40.34(a), 

39(c), B10A 

IFRS 7.34(a), 

39(c), B10A 

 O Grupo busca manter o nível de seu ‘Caixa e equivalentes de caixa’ e outros investimentos 

com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos 

financeiros (exceto ‘Fornecedores’) para os próximos 60 dias. O índice de investimentos sobre 

saídas de caixa era de 1,5 em 31 de dezembro de 2020 (2019: 1,58). O Grupo monitora 

também o nível esperado de entradas de caixa proveniente do ‘Contas a receber de clientes e 

outros recebíveis’ em conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas à ‘Fornecedores 

e outras contas a pagar’. Em 31 de dezembro de 2020, os fluxos de caixa esperados 

provenientes do ‘Contas a receber de clientes e outros recebíveis’ com vencimento dentro de 

dois meses era de R$ 12.331 mil (2019: R$ 8.940 mil) e as saídas esperadas de caixa para 

fornecedores e outras contas a pagar com vencimento em dois meses foram de R$ 8.336 mil 

(2019: R$ 7.250 mi). Isso exclui o potencial impacto de circunstâncias extremas que não podem 

ser razoavelmente previstas, tais como desastres naturais. O aumento esperado nas entradas 

de caixa de contas a receber em comparação com o ano anterior é em grande parte atribuível 

ao Grupo ter estendido os prazos de crédito para certos contas a receber originados até 

outubro de 2020 de 60 para 90 dias como resultado da pandemia da COVID-19. 

CPC 26.112(c), 

122–123, CPC 

40.50(a), 33(c), 

B11F 

IAS 1.112(c), 

122–123, 

7.50(a), 33(c), 

B11F 

 As medidas tomadas pelo Grupo para responder a possíveis restrições de liquidez futuras 

decorrentes da pandemia COVID-19 e o impacto dessas medidas nas demonstrações 

financeiras consolidadas incluem o seguinte. 

   - Em 1º de maio de 2020, o Grupo garantiu o acesso a um financiamento corporativo criado em 

função da COVID-19 de três anos no valor de R$ 15.000 mil concedido por um banco comercial 

no âmbito de um programa patrocinado pelo governo. O recurso fornece liquidez temporária 

adicional de apoio, permitindo ao Grupo sacar empréstimos que seriam reembolsáveis até 1º de 

maio de 2023. Os juros são pagos a uma taxa de Euribor (Euro Interbank Offered Rate) mais 

200 pontos base sobre quaisquer montantes sacados. O Grupo sacou R$ 400 mil desta linha de 

crédito em 31 de dezembro de 2020. 

- Em 8 de maio de 2020, o Grupo solicitou e obteve a isenção de juros dos empréstimos 

bancários no montante de R$ 10.000 mil, com o prazo de quatro meses. Como resultado, o 

Grupo reconheceu uma mudança no ganho de R$ 300 mil no resultado. 

- Em 30 de setembro de 2020, o Grupo renegociou um empréstimo bancário de R$ 8.000 mil, 

prorrogando o vencimento de 2022 para 2028 e aumentando a taxa de juros anual de 5 para 

7%. O Grupo desreconheceu o empréstimo existente e reconheceu o novo empréstimo a valor 

justo. Dessa forma, o Grupo reconheceu uma perda por desreconhecimento de R$ 200 mil no 

resultado, que inclui uma taxa de refinanciamento de R$ 160 mil a pagar ao credor. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
  

 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

   (a) Gestão de risco financeiro  (continuação) 

   (i) Risco de liquidez (continuação) 

CPC 03.50(a),  

CPC 40.B11F 

IAS 7.50(a),  

IFRS 7.B11F 

 Adicionalmente, o Grupo mantém as seguintes outras linhas de crédito, que estavam 

disponíveis para utilização em 31 de dezembro de 2020. 

   - R$ 10.000 mil de linha de crédito sem garantia. Os juros são pagos à taxa Euribor mais 150 

pontos base (2019: Euribor mais 160 pontos base) sobre quaisquer montantes obtidos. 

- R$ 15.000 mil de linha de crédito sem garantia e que pode ser sacado para atender às 

necessidades de financiamento de curto prazo. A linha de crédito tem vencimento em 30 dias, 

com renovação automática por opção do Grupo. Os juros são pagos à taxa Euribor mais 100 

pontos base (2019: Euribor mais 110 pontos base) sobre quaisquer montantes obtidos. 

CPC 26.112(c), 

122–123, CPC 

40.B11E–B11F 

IAS 1.112(c), 

122–123, IFRS 

7.B11E–B11F 

 As classificações de crédito do Grupo permanecem inalteradas em A da [Agência de 

Classificação X] e A3 da [Agência de Classificação Y]. Dessa forma, o Grupo espera poder 

acessar o financiamento adicional por meio de credores existentes, caso seja necessário, 

considerando taxas de juros de mercado semelhantes aos seus empréstimos atuais. 

   Exposição ao risco de liquidez 

CPC 40.39(a) IFRS 7.39(a)  A seguir estão os vencimentos contratuais remanescentes dos passivos financeiros na data de 

apresentação. Os valores são brutos e não descontados, e incluem pagamentos de juros 

contratuais e excluem o impacto de acordos de compensação. 

    
     Fluxos de caixa contratuais 

      

31 de dezembro de 2020 

Em milhares de Reais 
Valor  

contábil Total 

2 meses 

ou 

menos 

2-12 

meses 

1-2 

anos 

2-5 

anos 

Mais 

que  

5 anos 

CPC 40.39(a), 

B11A-B11D 

IFRS 7.39(a), 

B11A-B11D   Passivos financeiros não derivativos               

      Saldo bancário a descoberto 334 (334) (334) - - - - 

   

Saques de financiamento corporativo 

COVID-19 400 (432) - - -  (432) - 

      Empréstimos bancários com garantia 20.078 (21.112) (2.720) (2.605) (3.430) (4.357) (8.000) 

      Empréstimos bancários sem garantia 503 (520) (194) (326) - - - 

      [...]  XXX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

    
      Fluxos de caixa contratuais 

    

  

31 de dezembro de 2019 

Em milhares de Reais 
Valor 

Contábil Total 

2 meses 

ou 

menos 

2-12 

meses 

1-2 

anos 

2-5 

anos 

Mais 

que 

5 anos 

CPC 40.39(a), 

B11A-B11D 

IFRS 7.39(a), 

B11A-B11D   Passivos financeiros não derivativos               

      Saldo bancário a descoberto 282 (282) (282) - - - - 

      Empréstimos bancários com garantia 18.664 (19.647) (4.720) (3.605) (3.810) (6.512) (1.000) 

      Empréstimos bancários sem garantia 117 (125) (63) (62) - - - 

      [...]  XXX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

  
 (a) Gestão de risco financeiro  (continuação) 

  
 

(i) Risco de liquidez (continuação) 

  
 Exposição ao risco de liquidez (continuação) 

CPC 40.B10A, 

B11D, B11F 

IFRS 7.B10A, 

B11D, B11F 

  
O Grupo possui um empréstimo bancário com garantia de R$ 2.000 mil que é reembolsável em 

2023 e está incluído nas divulgações de liquidez acima. O empréstimo contém uma cláusula 

contratual restritiva (covenant) estabelecendo que no final de cada trimestre a dívida líquida do 

Grupo (definida como saldo bancário a descoberto do Grupo, empréstimos e financiamentos e 

fornecedores e outras contas a pagar, menos caixa e equivalentes de caixa) não pode exceder 

0,6 vezes a receita de operações continuadas do Grupo durante os 12 meses anteriores, caso 

contrário, o empréstimo será liquidado à vista. A cláusula contratual restritiva (covenant) foi 

cumprida em cada trimestre durante 2020. Em 31 de dezembro de 2020, a dívida líquida do 

Grupo em relação à receita era de 0,4 (2019: 0,3). 

  
  Os pagamentos de juros sobre empréstimos com taxas de juros variáveis na tabela acima 

refletem as taxas de juros de mercado a termo na data de reporte e esses valores podem 

mudar conforme as taxas de juros de mercado mudam. Exceto por esses passivos financeiros, 

não se espera que os fluxos de caixa incluídos na análise de vencimento possam ocorrer 

significativamente mais cedo, ou em valores significativamente diferentes. 
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 3.2.2  Incapacidade de acessar financiamentos 

  
  Situação Ilustrativa 

  

 

As facilidades de crédito do Grupo foram encerradas e reduzidas devido a perdas significativas 

incorridas pelo Grupo como resultado da pandemia da COVID-19. Na data da aprovação das 

demonstrações financeiras, a administração estima que precisará de financiamento adicional para 

cumprir suas obrigações financeiras atuais e futuras. O Grupo está atualmente em discussões 

com os bancos sobre contratos de financiamento alternativos. No entanto, não há garantia de que 

o financiamento possa ser obtido no período solicitado e no valor necessário. Se o Grupo não for 

capaz de obter esse financiamento no período de tempo requerido, será incapaz de manter sua 

continuidade operacional. 

  
 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco 

  
 (a) Gestão de risco financeiro 

  
 

(i) Risco de liquidez 

CPC 40.31, 33,  

B11E–B11F 

IFRS 7.31, 33,  

B11E–B11F 

  Risco de liquidez é o risco de que o Grupo irá enfrentar dificuldades para cumprir as obrigações 

relacionadas a seus passivos financeiros que são liquidados pela entrega de caixa ou outro ativo 

financeiro. O objetivo do Grupo ao administrar a liquidez é de garantir, na medida do possível, que 

sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em 

condições normais como de crise. 

  
 O lockdown decorrente da pandemia da COVID-19 colocou forte pressão sobre a posição de 

liquidez do Grupo, uma vez que as atividades de geração de receita foram severamente 

restringidas de 12 de março a 31 de dezembro de 2020. O Grupo tomou e continua a tomar 

medidas para mitigar o impacto, incluindo a redução das despesas de capital e despesas 

operacionais, encerramento de arrendamentos, venda de ativos e suspensão de todos os 

pagamentos de dividendos discricionários. Em 8 de maio de 2020, o Grupo anunciou uma 

combinação de demissões, afastamentos e reduções salariais, inclusive para a alta administração. 

O Grupo acredita que os efeitos da pandemia da COVID-19 em suas operações continuarão a ter 

um impacto negativo significativo sobre seus resultados financeiros e liquidez, e esse impacto 

negativo pode continuar muito além das contenções decorrentes da pandemia da COVID-19. 

CPC 40.34(a), 

39(c), B10A, 

B11E–B11F 

IFRS 7.34(a), 

39(c), B10A, 

B11E–B11F 

 Antes da pandemia da COVID-19, o Grupo cumpriu sua política em manter o nível de caixa e 

equivalentes de caixa e outros investimentos de dívida altamente negociáveis em um valor que 

excede as saídas de caixa esperadas sobre passivos financeiros nos próximos 90 dias. No 

entanto, a taxa de investimentos/saídas era de 0,3 em 31 de dezembro de 2020 (2019: 1,65). O 

Grupo também monitora o nível de entradas de caixa esperadas em contas a receber de clientes 

e outros recebíveis, juntamente com as saídas de caixa esperadas para fornecedores e outras 

contas a pagar. Em 31 de dezembro de 2020, as entradas de caixa esperadas em contas a 

receber de clientes e outros recebíveis com vencimento até dois meses eram de R$ 3.000 mil 

(2019: R$ 8.940 mil) e as saídas de caixa esperadas em fornecedores e outras contas a pagar 

eram de R$ 4.000 mil (2019: R$ 7.250 mil). O Grupo estima que precisará de financiamento 

adicional para cumprir suas obrigações financeiras atuais e futuras. O Grupo está buscando 

ativamente um comprador para o prédio da sua sede como forma de gerar entradas de caixa e 

continua a empenhar esforços para reduzir despesas. No entanto, o Grupo acredita que sem 

financiamento adicional existe uma incerteza relevante que pode lançar dúvidas significativas 

sobre a capacidade do Grupo de continuar operando (ver Nota X). 

CPC 26.112(c), 

03.50(a), CPC 

40.B11E–B11F 

IAS 1.112(c), 

7.50(a), IFRS 

7.B11E–B11F 

  Em 29 de dezembro de 2020, as classificações de crédito do Grupo foram rebaixadas de A para 

CCC pela [Agência de Classificação X] e de A3 para C3 pela [Agência de Classificação Y]. Isso 

dificultou o Grupo a refinanciar os passivos financeiros existentes ou acessar contratos de 

financiamento alternativos. Também resultou no descumprimento de cláusula contratual restritiva 

(covenant) de um contrato de empréstimo de R$ 3.460 mil, que se tornou liquidável em 14 dias a 

partir do aviso do credor. 
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho)  

  
 1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

  
 (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

  
 

(i) Risco de liquidez (continuação) 

  
 As seguintes linhas de crédito também foram encerradas ou reduzidas devido às perdas 

significativas sofridas pelo Grupo. 

- R$ 10.000 mil de linha de crédito sem garantia rescindidos em 30 de setembro de 2020. 

- R$ 15.000 mil de linha de crédito sem garantia que pode ser utilizado para fazer face às 

necessidades de financiamento de curto prazo reduzido para R$ 5.000 mil em 30 de novembro 

de 2020. Os juros são pagos à taxa de Euribor mais 300 pontos base (2019: Euribor mais 110 

pontos base) em quaisquer montantes sacados. A linha de crédito permanece não utilizada em 

31 de dezembro de 2020. 

   Exposição ao risco de liquidez 

CPC 40.39(a) IFRS 7.39(a) 

 
A seguir estão os vencimentos contratuais remanescentes dos passivos financeiros na data do 

balanço. Os valores são brutos e não descontados, e incluem pagamentos de juros contratuais e 

excluem o impacto de acordos de compensação. 

    
     Fluxos de caixa contratuais 

      

31 de dezembro de 2020 

Em milhares de Reais 
Valor  

contábil Total 

2 meses 

ou 

menos 

2-12 

meses 

1-2 

anos 

2-5 

anos 

Mais que  

5 anos 

CPC 40.39(a), 

B11A-B11D 

IFRS 7.39(a), 

B11A-B11D   Passivos financeiros não derivativos               

      Saldo bancário a descoberto  1.334  (1.334) (334)  (1.000)  -  -  - 

      Empréstimos bancários com garantia 17.069 (17.869) (4.460) (6.087) (1.810) (5.512)  - 

      Empréstimos bancários sem garantia  1.503  (1.520) (1.194) (326)  -  -  - 

      [...] XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

    

    

    
      Fluxos de caixa contratuais 

    

  

31 de dezembro de 2019 

Em milhares de Reais 
Valor 

Contábil Total 

2 meses 

ou 

menos 

2-12 

meses 

1-2 

anos 

2-5 

anos 

Mais que 

5 anos 

CPC 40.39(a), 

B11A-B11D 

IFRS 7.39(a), 

B11A-B11D   Passivos financeiros não derivativos               

      Saldo bancário a descoberto 282 (282) (282) - - - - 

      Empréstimos bancários com garantia 12.078 (13.112) (1.720) (3.605) (518) (6.357) (912) 

      Empréstimos bancários sem garantia 117 (125) (63) (62)  -  -  - 

      [...]  XXX  XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CPC 40.B10A, 

B11D 

IFRS 7.B10A, 

B11D 

 

Os pagamentos de juros sobre empréstimos com taxas de juros variáveis na tabela acima 

refletem as taxas de juros de mercado a termo na data de reporte e esses valores podem mudar 

conforme as taxas de juros de mercado variam. Exceto por esses passivos financeiros, não se 

espera que os fluxos de caixa incluídos na análise de vencimento possam ocorrer 

significativamente mais cedo, ou em valores significativamente diferentes. 
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 3.3  Contabilização de Hedge 

 3.3.1  As transações previstas protegidas não são mais altamente prováveis e/ou esperadas que 

ocorram 

   Situação ilustrativa 

   O Grupo vem aplicando a contabilização de hedge de fluxo de caixa de acordo com o CPC48/IFRS 

9 para o risco de moeda estrangeira decorrente de vendas previstas de moeda estrangeira em 

dólares norte-americanos que são consideradas “altamente prováveis”. A estratégia de gestão de 

risco do Grupo não mudou devido à pandemia da COVID-19. No entanto, desde março de 2020, o 

Grupo tem refletido o impacto da pandemia da COVID-19 em seus orçamentos e planos, que são 

utilizados para avaliar se as vendas previstas são “altamente prováveis” e “esperadas”. Em março 

de 2020, o Grupo determinou que R$ 8.000 mil de vendas previstas com proteção não eram mais 

altamente prováveis. Como resultado, o Grupo teve que interromper a contabilização de hedge 

para os volumes de vendas da seguinte forma: 

   - R$ 7.500 mil dessas vendas previstas não eram mais esperadas e os valores relacionados que 

tinha sido acumulados na reserva de hedge de fluxo de caixa foram reclassificados para o 

resultado. Assim, foi reclassificado para o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 

2020, um ganho líquido acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa de R$ 100 mil; e 

- R$ 500 mil dessas vendas previstas ainda devem ocorrer. O saldo remanescente da reserva de 

hedge de fluxo de caixa relacionado com estas relações de hedge descontinuados é de R$ 10 mil. 

   Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

      Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 
    1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco  

    
  (a) Gestão de risco financeiro  

    

  
(i) Risco de mercado 

  
 Risco Cambial 

CPC 40.21C, 

22A(a) 

 IFRS 7.21C, 

22A(a) 

  O Grupo está exposto ao risco cambial de operações estrangeiras decorrente de diferenças entre 

as moedas nas quais as vendas são denominadas, e as respectivas moedas funcionais das 

entidades do Grupo. As moedas funcionais do Grupo são principalmente o Real (R$), e suas 

vendas em moeda estrangeira são expressas em dólares americanos. O Grupo usa contratos de 

câmbio a termo para proteger o risco cambial dessas vendas e a contabilização de hedge de fluxo 

de caixa é aplicada quando os requisitos do CPC 48/IFRS 9 são atendidos, os quais incluem que 

uma transação prevista é altamente provável. 

CPC 40.21A, 

7.22A(b)–(c), 

22C 

IFRS 7.21A, 

7.22A(b)–(c), 

22C  

  A política de gestão de risco do Grupo é proteger 75% a 85% de sua exposição esperada em 

moeda estrangeira com relação a vendas e compras previstas para os próximos doze meses.  

CPC 40.21A, 

22A, 23E 

IFRS 7.21A, 

22A, 23E 

 A estratégia de gestão de risco do Grupo não mudou devido à pandemia da COVID-19. No 

entanto, a desaceleração econômica causada pela pandemia da COVID-19 afetou 

significativamente os orçamentos e planos do Grupo e suas avaliações sobre se as vendas 

previstas em moeda estrangeira são altamente prováveis e esperadas. Durante o exercício findo 

em 31 de dezembro de 2020, o Grupo descontinuou os hedges de fluxo de caixa para os quais as 

vendas futuras cobertas não eram mais consideradas altamente prováveis e, se essas vendas 

futuras não fossem mais esperadas, reclassificou imediatamente os ganhos ou perdas 

acumulados na Reserva de hedge de fluxo de caixa para o resultado (consulte Hedge de fluxo de 

caixa abaixo). 
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      Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

    (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

  

  (i) Risco de mercado (continuação) 

    Hedge de fluxo de caixa (continuação) 

CPC 40.23F, 

24B(b)(iii), 

24C(b)(iv)–(v) 

IFRS 7.23F, 

24B(b)(iii), 

24C(b)(iv)–(v) 

 Devido ao impacto da pandemia da COVID-19, as vendas previstas com proteção de R$ 8.000 mil 

foram determinadas como não sendo mais altamente prováveis após uma reavaliação das 

previsões de vendas em março de 2020. Como resultado, o Grupo descontinuou a contabilização 

de hedge relacionada a esses volumes de vendas previstos e revogou um valor nominal 

equivalente de instrumentos de hedge relacionados a essas vendas. 

   R$ 7.500 mil dessas vendas previstas não eram mais esperadas e, para refletir isso, um ganho 

líquido acumulado na reserva de hedge de fluxo de caixa de R$ 100 mil foi reclassificado para o 

resultado e incluído em "outras despesas financeiras" no encerramento de 31 de dezembro de 

2020. Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo ainda espera que R$ 500 mil das vendas 

anteriormente previstas de R$ 8.000 mil - embora não sejam mais altamente prováveis - ocorrerão. 

O saldo remanescente na reserva de hedge de fluxo de caixa para estas relações de hedge 

descontinuados em 31 de dezembro é um ganho de R$ 10 mil. 

CPC 40.24B(b) IFRS 7.24B(b)  Os valores na data do balanço referentes aos itens designados como itens objeto de hedge, 

incluindo os montantes referente às relações de hedge descontinuadas, foram os seguintes: 

    31 de dezembro de 2020
15

 

   

Em milhares de reais 

Alteração no 

valor usado 

para calcular a 

inefetividade do 

hedge 

Reserva de 

hedge de fluxo 

de caixa 

Reserva de 

custos de 

hedge 

Saldos 

remanescentes na 

reserva de hedge de 

fluxo de caixa da 

relação de hedge 

para os quais a 

contabilização de 

hedge não é mais 

aplicada 

   Risco cambial     

   Vendas XXX XXX XXX 10 

   [...] XXX XXX XXX XXX 
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Embora não ilustrados nesta publicação, também é necessário fornecer valores correspondentes.
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Embora não ilustrados nesta publicação, também é necessário fornecer valores correspondentes.
 

  

 

    Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    

 

1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

      (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

    (i) Risco de mercado (continuação) 

    Hedge de fluxo de caixa (continuação) 

CPC 40.21B, 

21D, 24A, 

24C(b) 

IFRS 7.21B, 

21D, 24A, 

24C(b) 

 

Os valores relativos aos itens designados como instrumentos de hedge e a inefetividade de hedge foram os seguintes: 

 2020 
16

 Durante o período de 2020 

Em milhares de Reais 

Valor 

nominal 

Valor contábil 

Rubrica no balanço 

patrimonial em que 

o instrumento de 

hedge está incluído 

Alterações no valor 

do instrumento de 

hedge reconheci-

das em ORA 

Inefetividade de 

hedge 

reconhecida no 

resultado 

Rubrica do 

resultado que 

inclui 

inefetividade do 

hedge 

Valor reclassifica-

do da reserva de 

hedge para o 

resultado 

Rubrica no resultado 

afetada pela reclassificação       Ativos Passivos 

      Risco cambial          

      

Contratos de câmbio 

a termo - vendas 

XXX XXX XXX [...] XXX XXX [...] XXX 

Receita  (relacionada a 

transações de hedge que 

afetaram o resultado) 

   

       100 

Outras despesas  financeiras 

(relacionada a valores para os 

quais a transação de hedge 

não é mais esperada) 

      [...] XXX XXX XXX [...] XXX XXX [...] XXX [...] 
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 3.3.2  Quando não se espera que uma perda líquida acumulada na reserva de hedge de fluxo de caixa 

seja recuperável em um ou mais períodos futuros 
   Situação ilustrativa 

   O Grupo usa contratos a termo para proteger o risco de preço de compras previstas altamente 

prováveis da mercadoria X, que é um componente importante do Produto acabado Y. O Grupo aplica a 

contabilização de hedge de fluxo de caixa de acordo com o CPC 48/IFRS 9.  

   
O preço de mercado do produto X e o preço de venda do produto Y diminuíram devido à pandemia da 

COVID-19. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foi acumulada uma perda de R$ 200 

mil nos instrumentos de cobertura na reserva de hedge de fluxo de caixa. No entanto, o Grupo espera 

que R$ 80 mil desta perda não sejam recuperados em períodos futuros, portanto reclassificou esse 

valor para o resultado como um ajuste de reclassificação em 31 de dezembro de 2020. 

   Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

      
Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

    1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco  

      (a)  Gestão de risco financeiro  

      (i) Risco de mercado 

   Outro risco de preço de mercado 

CPC 40.21C IFRS 7.21C   O Grupo usa contratos a termo para proteger o risco de preço de compras previstas altamente 

prováveis da Commodity X, que é um componente importante usado na produção do Produto acabado 

Y. O Grupo aplica contabilidade de hedge de fluxo de caixa e a parte efetiva das mudanças no valor 

justo dos contratos a prazo é reconhecido em ORA e acumulado na reserva de hedge de fluxo de 

caixa. 

   Hedge de fluxo de caixa 

CPC 

40.24C(b)(iv)–(v), 

[CPC 

48.6.5.11(d)(iii)] 

IFRS 

7.24C(b)(iv)–

(v), [IFRS 

9.6.5.11(d)(iii)] 

 Durante o ano findo em 31 de dezembro de 2020, o preço de mercado da Mercadoria X diminuiu 

devido à turbulência econômica resultante da pandemia da COVID-19 e uma perda de R$ 200 mil nos 

instrumentos de cobertura foi acumulada na reserva de hedge de fluxo de caixa. 

   O Grupo avalia a recuperabilidade de qualquer perda acumulada na reserva de hedge de fluxo de caixa 

comparando o valor realizável líquido esperado das compras futuras protegidas da mercadoria X com o 

custo esperado dessas compras. Devido à queda nos preços de venda esperados do Produto Y, o 

Grupo espera que R$ 80 mil desta perda de R$ 200 mil não sejam recuperados em períodos futuros e, 

portanto, reclassificou o primeiro valor da reserva de hedge de fluxo de caixa para o lucro ou perda 

como ajuste de reclassificação em 31 de dezembro de 2020. Este ajuste de reclassificação está 

incluído na rubrica “Custos financeiros - outros” no resultado e o restante da reserva de hedge de 

fluxos de caixa acumulada é de 120 mil reais em 31 de dezembro de 2020. 
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Embora não ilustrados nesta publicação, também é necessário fornecer valores correspondentes.
 

  

 

    Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    

 

1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco (continuação) 

      (a) Gestão de risco financeiro (continuação) 

    (i) Risco de mercado (continuação) 

    Hedge de fluxo de caixa (continuação) 

CPC 40.24A, 

24C(b) 

IFRS 7.24A, 

24C(b) 

Os valores relativos aos itens designados como instrumentos de hedge e a inefetividade de hedge foram os seguintes: 

 2020 
17

 Durante o período de 2020 

Em milhares de Reais 

Valor 

nominal 

Valor contábil 

Rubrica no balanço 

patrimonial em que 

o instrumento de 

hedge está incluído 

Alterações no valor 

do instrumento de 

hedge reconheci-

das em ORA 

Inefetividade de 

hedge 

reconhecida no 

resultado 

Rubrica do 

resultado que 

inclui 

inefetividade do 

hedge 

Valor reclassifica-

do da reserva de 

hedge para o 

resultado 

Rubrica no resultado 

afetada pela reclassificação       Ativos Passivos 

      

Risco de preço de 

commodities 

         

   

Contratos de câmbio a 

termo - compras 
XXX XXX XXX [...] XXX XXX [...] (80) 

Outras despesas financeiras 

(relacionada a perdas que não 

se espera que sejam 

recuperadas) 

      [...] XXX XXX XXX [...] XXX XXX [...] XXX [...] 
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 3.3.3  Quando não se espera que uma perda líquida acumulada na reserva de hedge de fluxo de caixa 

seja recuperável em um ou mais períodos futuros 
   Situação ilustrativa 

   O Grupo utiliza contratos a termo para cobrir o risco de preço de compras previstas altamente prováveis 

da mercadoria X, que é um componente importante do Produto acabado Y. O Grupo aplica a 

contabilidade de hedge de fluxo de caixa de acordo com o CPC 48/IFRS 9.  

   
Em 30 de junho de 2020, o credor concordou que os pagamentos de juros originalmente devidos entre 

1 de julho de 2020 e 31 de dezembro de 2020 seriam diferidos para a data de vencimento do 

empréstimo protegido, que é 30 de junho de 2021. O diferimento do pagamento foi determinado como 

não modificação substancial e a relação de hedge não precisa ser descontinuada porque os fluxos de 

caixa futuros protegidos ainda são altamente prováveis de ocorrer com base na designação de hedge 

original.
18

 A relação de hedge ainda atende ao requisito de efetividade de hedge, mas o diferimento do 

pagamento levou a algumas inefetividades de hedge. (Nota: A divulgação ilustrativa abaixo não se 

estende às mudanças nas divulgações tabulares exigidas pelo parágrafo 24A-E do CPC 40/IFRS 7 

Instrumentos Financeiros: Divulgações.) 

   Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

      
Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

    1. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco  

      (a) Gestão de risco financeiro  

      (i) Risco de mercado 

   Impacto do diferimento do pagamento na relação de hedge 

CPC 40.21A, 

21D, 23E 

IFRS 7.21A, 

21D, 23E 

  Em 30 de junho de 2020, foi concedido um diferimento do pagamento de um empréstimo bancário 

garantido a taxa variável, no valor escriturado em milhares de reais, o qual foi e está designado como 

item coberto em um hedge de fluxo de caixa de risco de taxa de juros. O diferimento do pagamento 

foi concedido pelo banco da contraparte em decorrência da pandemia da COVID-19, e não por 

dificuldades financeiras do Grupo. Os pagamentos de juros originalmente devidos entre 1 de julho de 

2020 e 31 de dezembro de 2020 foram alterados para a data de vencimento do empréstimo, que é 30 

de junho de 2021. O Grupo determinou que o diferimento do pagamento não resultou em uma 

modificação substancial do empréstimo e reconheceu um ganho de modificação sobre o empréstimo 

de R$ 9 mil no resultado. 

   O momento dos fluxos de caixa protegidos foi alterado devido ao diferimento do pagamento, mas o 

Grupo considera que ainda são altamente prováveis de ocorrer e que o hedge continua a ser eficaz de 

acordo com a designação de hedge original.
18 

No entanto, a mudança no momento dos fluxos de caixa 

cobertos levaram a um descasamento com o momento dos respectivos fluxos de caixa do 

instrumento de hedge. O reconhecimento da inefetividade resultou numa perda de R$ 3 mil na rubrica 

“Outras despesas financeiras” no resultado durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

  

 

  18
 

O impacto de um diferimento de pagamento em uma relação de hedge irá variar dependendo dos fatos e circunstâncias, 

incluindo a natureza e a extensão desse diferimento, o tipo de hedge e a designação de hedge.
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    4. Subvenção e assistência governamental 
 

4.1 

 

Subvenção salarial 

  

  Situação Ilustrativa 

  

 

Em resposta à pandemia da COVID-19, em março de 2020 o governo do [País C] introduziu um 

programa de subsídio salarial para empresas que tiveram que parar suas operações e conceder 

licença aos funcionários.
19

 De acordo com o programa, a entidade qualificada poderia se inscrever 

para o subsídio em um valor de até 75% do salário de cada funcionário, sujeito a um máximo de R$ 

2.000 por funcionário, para continuar a pagar salários mensais aos seus funcionários em licença. 

  

 

A solicitação do Grupo ao programa foi aprovada em março de 2020 e fazia jus ao subsídio salarial de 

caráter mensal condicionado à manutenção da licença dos colaboradores e ao pagamento do salário 

do Grupo. O Grupo se beneficiou do programa de março a julho de 2020. O Grupo recebeu um 

subsídio salarial de R$ 2.350 mil conforme o programa. O Grupo apresenta os subsídios relacionados 

à receita como "outras receitas" na demonstração do resultado. 

  

 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  

 1. Outras receitas e despesas 

CPC 26.97 IAS 1.97 
 (a) Outras receitas 

    

  Em milhares de Reais Nota 2020 2019 

CPC 29.40 IAS 41.40   Mudança no valor justo de ativos biológicos  587 28 

CPC 28.76(d) IAS 40.76(d)  Aumento do valor justo da propriedade para investimento  20 60 

CPC 07.29 IAS 20.29  Subsídios do governo 2(a) 2.588 - 

CPC 26.98(c) IAS 1.98(c)   Ganho na venda de imobilizado  48 16 

     3.243 104 

 

 
 2. Receita diferida 

 

 
 Em milhares de Reais Nota 2020 2019 

 
  Subsídios do governo

20
 (a) 1.424 1.462 

 
    1.424 1.462 

 
  Circulante  - - 

 
  Não circulante  1.424 1.462 

 
    1.424 1.462 

 

 
 (a) Subsídio do governo 

CPC 07.39(b)–

(c) 

IAS 20.39(b)–

(c) 

 

O Grupo recebeu três subsídios do governo. Um dos subsídios, recebido em 2019, foi equivalente a 

R$1.462 mil e estava condicionado à aquisição de instalações fabris numa determinada região. A 

fábrica está em operação desde o início de 2020 e o valor concedido, reconhecido como receita 

diferida, está sendo amortizada ao longo da vida útil do imóvel. De acordo com os termos da 

concessão, o Grupo está proibido de vender as instalações da fábrica por um período de 15 anos a 

partir da data do recebimento do subsídio. 

  

 

  19
 

Dispensa temporária de funcionários
 

  

  20
 

O Grupo optou por apresentar os subsídios do governo relacionados a ativos como receita diferida. Alternativamente, uma 

entidade pode apresentar esses subsídios como uma dedução para chegar ao valor contábil do ativo. 

A receita diferida geralmente é classificada como um passivo não circulante quando uma entidade opta pela apresentação no 

balanço patrimonial.
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 Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 

  
 2. Receita diferida (continuação) 

  
 (a) Subsídio do governo (continuação) 

 

 

 

O segundo subsídio, recebido em 2020, era incondicional, equivalente a R$ 200 mil e estava 

relacionado ao plantio de árvores. Esse subsídio foi reconhecido no resultado integralmente e 

apresentado em "outras receitas" quando se tornou recebível (veja Nota 1(a)). Não existe saldo em 

aberto de receita diferida relativo a esta subvenção em 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

O terceiro subsídio, recebido em 2020, equivalente a R$ 2.350 mil estava relacionado a um 

programa de subsídio salarial introduzido no [País C] em resposta à pandemia da COVID-19. O 

Grupo tinha direito ao subsídio salarial porque teve que suspender suas operações 

temporariamente no [País C] e dispensar seus funcionários de março a julho de 2020. O subsídio foi 

reconhecido no resultado em 'outras receitas' conforme as remunerações e salários dos 

empregados afastados (vide nota 1(a)). Em 31 de dezembro de 2020, não existe saldo em aberto de 

receita diferida ou contas a receber relacionados a esta subvenção. 
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 4.2 
 

Benefício fiscal 

  
  Situação Ilustrativa 

 

 

 

Em 27 de março de 2020, o presidente dos EUA sancionou a Lei de Auxílio ao Coronavírus, Socorro e 

Segurança Econômica (CARES) com efeito retroativo. Como resultado, o Grupo irá se beneficiar dos 

seguintes benefícios fiscais. 

 

 

 

a) Recuperação de perdas operacionais líquidas 

A Lei permite que as empresas recuperem durante cinco anos o valor total dos prejuízos operacionais 

líquidos decorrentes dos exercícios fiscais com início após 31 de dezembro de 2017 e antes de 1 de 

janeiro de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, a subsidiária do Grupo nos EUA tinha prejuízos fiscais 

não reconhecidos de R$ 350 mil (impacto fiscal de 21% - R$ 74 mil). Como resultado da Lei, o Grupo 

passou a reconhecer um efeito fiscal de R$240 mil em prejuízos fiscais não reconhecidos (impacto 

fiscal de 35% - R$84 mil). 

 

 

 

b) Dedutibilidade de juros 

A Lei aumenta o limite (de 30 para 50% do lucro tributável ajustado) nas despesas de juros que 

podem ser deduzidas para os anos fiscais com início em 2019 e 2020. Como resultado, o Grupo 

revisou sua estimativa de tributos sobre lucro corrente a pagar para 2019 para sua subsidiária nos 

EUA e diminuiu o montante a pagar em R$ 5 mil. Essa mudança na estimativa em relação ao ano 

anterior é reconhecida como uma redução da despesa tributária corrente e uma redução no benefício 

fiscal diferido em 2020. 

 

 

 

c) Tributo mínimo alternativo (TMA) 

A Lei acelera o recebimento de créditos em aberto sob o regime TMA (revogado em 2017). Em 31 de 

dezembro de 2019, a subsidiária do Grupo nos Estados Unidos tinha um ativo por imposto diferido 

relacionado com créditos TMA de R$ 10 mil. Como resultado da Lei, o Grupo usou todo o crédito em 

aberto para reduzir sua estimativa do imposto corrente passivo para 2019. Essa mudança na 

estimativa teve o efeito de reclassificação do imposto diferido ativo como imposto corrente a 

recuperar, sem efeito sobre a despesa do tributo sobre lucro como um todo. 

 

 

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

 

 
 1. Imposto de renda e contribuição social  

 

 
 (a) Valores reconhecidos no resultado do exercício 

 

 
 Em milhares de Reais  2020 2019 

 
  Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente    

 
  Despesa do ano corrente  3.063 3.594 

 
  Ajuste de anos anteriores  116 (34) 

 
    3.179 3.560 

 
  Despesa de imposto de renda e contribuição social diferido    

 
  Diferenças temporárias  77 (865) 

 
  Redução na alíquota de imposto  (15) (5) 

 

 

 

Reconhecimento de prejuízos fiscais acumulados anteriormente 

não reconhecidos  

(95) (240) 

 

 

 

Reconhecimento de despesas temporárias dedutíveis 

anteriormente não reconhecidas  

(13) 10 

     (46) (1.100) 

 

 
 Despesa de impostos das atividades continuadas  3.133 2.460 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

   1. Imposto de renda e contribuição social (continuação) 

   (a) Valores reconhecidos no resultado do exercício (continuação) 

[CPC 32.80(b)] [IAS 12.80(b)]  Em 27 de março de 2020, o presidente dos EUA sancionou a Lei de Ajuda, Ajuda e Segurança 

Econômica Coronavírus (CARES) com efeito retroativo. De acordo com a lei, o limite de despesas 

dedutíveis foi aumentado de 30 para 50% do lucro tributável ajustado para os exercícios fiscais de 

2019 e 2020. Como resultado, o Grupo revisou a estimativa de imposto devido para 2019 e a 

diminuiu em R$ 5 mil. Esta mudança de estimativa em relação ao ano anterior é reconhecida como 

um crédito tributário corrente em 2020. Além disso, a Lei permite que as entidades utilizem os 

créditos remanescentes relacionados ao regime TMA, que foi revogado em 2017, em seu valor total 

em 2019 ano fiscal. Como resultado, o Grupo utilizou a totalidade do crédito em aberto de R$ 10 mil 

para reduzir a sua estimativa de imposto corrente a pagar para 2019. Esta alteração na estimativa 

teve o efeito de reclassificar o imposto diferido ativo como crédito de imposto corrente, sem efeito 

na despesa tributária como um todo. 

      (b) Valores reconhecidos em outros resultados abrangentes 

      [...] 

      (c) Valores reconhecidos diretamente no patrimônio líquido 

   [...] 

      (d) Conciliação da alíquota de imposto efetiva 

       Em milhares de Reais Nota 2020 2020 2019 2019 

         %  %   

CPC 32.81(c)  IAS 12.81(c)    Resultado de operações continuadas antes dos impostos    10.351   8.856 

      
Imposto utilizando a alíquota de imposto da entidade 

 

34,00 3.416 34,00 2.922 

      
Efeito de alíquotas de imposto de entidades no exterior 

 

(0,71) (73) (0,55) (49) 

      
Redução na alíquota de imposto 

 

(0,14) (15) (0,06) (5) 

      
Despesas não dedutíveis 

 

2,37 245 0,41 36 

      
Resultado de equivalência patrimonial 

 

(3,64) (377) (2,19) (194) 

      
Ganhos não tributáveis 

 

(0,23) (24) (0,56) (50) 

      
Incentivos fiscais 

 

(0,85) (88) (0,71) (63) 

      
Reconhecimento de prejuízos fiscais acumulados 

anteriormente não reconhecidos (Veja (h)) 

 

(0,48) (50) (2,71) (240) 

      
Prejuízo fiscal do exercício para o qual não foi constituído 

ativo fiscal diferido 

 

0,40 41 1,43 127 

      
Reconhecimento de diferenças temporárias dedutíveis 

anteriormente não reconhecidas 

 

(0,13) (13) 0,11 10 

      
Mudanças de estimativas referentes a anos anteriores 

 

1,12 116 (0,38) (34) 

      
 

 30,70 3.178 27,78 2.460 
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      Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    

 

1. Imposto de renda e contribuição social (continuação) 

    (e) Movimentação dos saldos de ativos e passivos fiscais diferidos 

        

                    Saldo em 31 de dezembro  

      

2020 

Em milhares de Reais 

Saldo líquido 

em 1º de 

janeiro 

Reconhecido 

no resultado 

(veja 1(a)) 

Reconhecido 

em outros 

resultados 

abrangentes 

(veja 1(b)) 

Reconhecido 

no patrimônio 

líquido 

(veja 1(c)) 

Adquirido em 

combinações 

de negócios 

(veja nota 3(c)) 

Outros Valor líquido 
Ativo fiscal 

diferido 

Passivo fiscal 

diferido 

      

Imobilizado 580 (71) (66) - (35) 210 618 739 (121) 

      

Intangível  56 4 - - (38) - 22 98 (76) 

      

Ativos biológicos (22) (182) - - - - (204) - (204) 

      

Propriedade para investimento (30) (7) - - - - (37) - (37) 

   

Investimento em títulos (56) (7) (44) - - - (107) 32 (139) 

      

Contas a receber e outros recebíveis, 

incluindo ativos de contrato 53 17 - - - - 70 70 - 

      

Derivativos  (39) (5) 16 - - - (28) 3 (31) 

      

Estoques 64 96 - - (3) 40 197 197 - 

      

Empréstimos e financiamentos - - - (54) (9) - (63) - (63) 

      

Benefícios a empregados (91) 21 (24) - - - (94) 160 (254) 

      

Transações com pagamento baseado 

em ações liquidadas com 

instrumentos patrimoniais 225 88 - - - - 313 313 - 

      

Provisões 508 (13) - - 6 - 501 501 - 

      

Receita diferida 54 (15) - - - - 39 39 - 

      

Outros itens 14 25 - - - (10) 29 40 (11) 

      

Prejuízo fiscal a compensar 386 95 - - - - 481 481 - 

      

Impostos ativos (passivos) antes da 

compensação 1.702 46 (118) (54) (79) 240 1.737 2.673 (936) 

      

Compensação de imposto             - (387) 387 

      

Imposto líquido ativo (passivo)             1.737 2.286 (549) 
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      Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    

 

1. Imposto de renda e contribuição social (continuação) 

    (e) Movimentação dos saldos de ativos e passivos fiscais diferidos (continuação) 

          31 de dezembro 

      

2019 

Em milhares de Reais 

Saldo líquido 

em 

1º de janeiro 

Reconhecido 

no resultado 

(veja 1(a)) 

Reconhecido 

em ORA 

(veja 1(b)) 

Reconhecido 

no patrimônio 

líquido 

(veja 1(c)) 

Adquirido em 

combinações 

de negócios Outros Valor líquido 

Ativo fiscal 

diferido 

Passivo fiscal 

diferido 

      Imobilizado 209 366 - - - - 575 658 (83) 

      Intangível (38) 94 - - - - 56 94 (38) 

      Ativos biológicos (25) 3 - - - - (22) - (22) 

      Propriedades para investimento (10) (20) - - - - (30) - (30) 

   

Outros investimentos, incluindo 

derivativos (18) 1 (38) 

 

- - (55) 16 (71) 

      

Contas a receber e outros recebíveis, 

incluindo ativos de contrato - 53 - 

- 

- - 53 53 - 

      Derivativos (12) 1 (29) - - - (40) 3 (43) 

      Estoques 8 56 - - - - 64 64 - 

      Benefícios a empregados (90) (6) 5 - - - (91) 150 (241) 

      

Transações com pagamento baseado 

em ações liquidadas em 

instrumentos patrimoniais 141 82 - 2 - - 225 225 - 

      Provisões 290 218 - - - - 508 508 - 

      Receita diferida 46 8 - - - - 54 54 - 

      Outros itens 10 4 - - - - 14 18 (4) 

      Prejuízo fiscal a compensar 146 240 - - - - 386 386 - 

      

Impostos ativos (passivos) antes 

da compensação 657 1.100 (62) 2 - - 1.697 2.229 (532) 

      Compensação de imposto           - (126) 126 

      Imposto líquido ativo  (passivo)           1.697 2.103 (406) 
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      Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    

 

2. Imposto de renda e contribuição social (continuação) 

    
  (f) Passivos fiscais diferidos não reconhecidos 

  

  
[...] 

    (g) Ativos fiscais diferidos não reconhecidos 

    

  
[...] 

    (h) Prejuízos fiscais a compensar 

[CPC 26.125, 

129, 32.82]  

[IAS 1.125, 129, 

12.82] 

  

Em 27 de março de 2020, o presidente dos Estados Unidos sancionou a Lei de Ajuda, Ajuda e 

Segurança Econômica Coronavírus (CARES). A Lei permite que as empresas recuperem durante 

cinco anos o valor total dos prejuízos operacionais líquidos decorrentes dos exercícios fiscais 

iniciados após 31 de dezembro de 2017 e antes de 1 de janeiro de 2021. Como resultado, o 

Grupo já reconheceu o efeito fiscal de R$240 mil de prejuízos fiscais anteriormente não 

reconhecidos (impacto fiscal de R$84 mil). 

      (i) Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro  

  

  
[...] 
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 4.3  Garantia financeira 

    Situação Ilustrativa 

 

 

 

O Grupo contratou um empréstimo bancário de R$3.250 mil em junho de 2020 com uma taxa 

de juros anual de 4,10% e com vencimento em 30 de junho de 2022. O governo do [País X] 

introduziu um regime geral de suporte financeiro em resposta aos impactos econômicos da 

pandemia da COVID-19, o qual proporcionou uma garantia do montante total dos novos 

empréstimos corporativos emitidos por bancos no [País X] de 1 de abril a 31 de julho de 2020 

com valor de até R$5.000 mil. O empréstimo se qualificou para este esquema de apoio 

financeiro e é garantido pelo governo do [País X]. 

 

 

 

O Grupo determinou que a taxa de juros para um empréstimo equivalente emitido em 

condições de mercado sem a garantia seria de 5,20%. O Grupo concluiu que a diferença entre 

a taxa de juros de 4,10% e 5,20% é uma subvenção governamental que se destina a 

compensar o Grupo por despesas de juros que de outra forma seriam incorridas se o 

empréstimo não fosse garantido conforme o regime de apoio financeiro. 

 

 

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

   1. Principais políticas contábeis  

   (a) Subvenção
21

 e assistência governamental
22, 23

 

CPC 07.39(a), 

[CPC 07.7, 26, 

29.34–35]  

IAS 20.39(a), 

[IAS 20.7, 26, 

41.34–35] 

  O Grupo reconhece uma subvenção governamental incondicional relacionada a um ativo biológico 

no resultado como outras receitas quando o subsídio se torna recebível. Outros subsídios do 

governo relacionados com ativos são inicialmente reconhecidos como receita diferida ao valor 

justo se houver razoável segurança de que serão recebidos e o Grupo cumprirá as condições 

relacionadas ao subsídio; em seguida, são reconhecidos no resultado como outras receitas de 

forma sistemática ao longo da vida útil do ativo. 

  
 Os subsídios que compensam o Grupo por gastos incorridos são reconhecidos no resultado como 

outras receitas em uma base sistemática nos períodos em que os gastos são reconhecidos, a 

menos que as condições para o recebimento do subsídio sejam satisfeitas após o respectivo gasto 

ter sido reconhecido. Nesse caso, a subvenção é reconhecida quando se torna recebível. 

  
 A assistência governamental na forma de garantia para empréstimos de instituições financeiras é 

considerada parte da unidade de conta na determinação do valor justo do empréstimo. 

  

 

 

Insights 

4.3.140.10 

21
 

Uma entidade escolhe um formato de apresentação, a ser aplicado de forma consistente, seja para compensar um subsídio 

relacionado à receita contra o gasto relacionado (apresentação líquida) ou para apresentá-lo separadamente em outra linha, 

como "outras receitas" (apresentação bruta).
 

  

  22
 

Em nossa opinião, uma entidade deve escolher uma política contábil, a ser aplicada de forma consistente, para contabilizar 

a assistência governamental na forma de uma garantia do governo para empréstimos de instituições financeiras sob a 

abordagem bruta ou líquida. Se uma entidade aplicar a abordagem bruta à assistência governamental, ela é contabilizada 

como uma subvenção governamental separada de acordo com o CPC 07/IAS 20. Se uma entidade aplicar a abordagem 

líquida à assistência governamental, ela será considerada parte da unidade de conta na determinação do valor justo do 

empréstimo.
 

  

  23
 

Se uma entidade aplicar a abordagem bruta à assistência governamental na forma de uma garantia do governo para 

empréstimos de instituições financeiras, então apresenta a receita relacionada no resultado aplicando a política de 

apresentação escolhida para subsídios governamentais relacionados à receita (ver nota de rodapé (21) acima). Se uma 

entidade aplicar a abordagem líquida a essa assistência governamental, então seu impacto é refletido na determinação da 

despesa de juros sobre o empréstimo.
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     Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
CPC 40.8(g) IFRS 7.8(g)  2. Empréstimos e financiamentos 

      Em milhares de Reais  2020 2019 

CPC 26.77 IAS 1.77   Passivo circulante      

    
  [...]  XXX XXX 

    
  Passivo não circulante       

    
  Empréstimos bancários sem garantia*   3.317 - 

    
  [...]   XXX XXX 

    

  

Informações sobre a exposição do Grupo à taxa de juros, moeda estrangeira e risco de liquidez 

estão incluídas na nota explicativa X. 

 

* Nos 'empréstimos bancários sem garantia' em 31 de dezembro de 2020 está incluído um 

empréstimo bancário de R$3.250 mil com taxa de juros anual de 4,10% que vence em 30 de junho 

de 2022. O montante total deste empréstimo é garantido pelo governo do [País X] (ver Nota 4). 

 

CPC 40.7 IFRS 7.7   (a) Termos e cronograma de amortização da dívida 

    
  Os termos e condições dos empréstimos em aberto são: 

    
          Consolidado 

    
          2020 2019 

  

  Em milhares de Reais Moeda 

Taxa de juros 

nominal a.a. 

Ano de 

vencimento 

Valor de 

face 

Valor 

contábil 

Valor de 

face 

Valor 

contábil 

 

 

CPC 40.42D(e) 

          

IFRS 

7.42D(e)    Empréstimo bancário sem garantia R$ 4,10% 2022 3.250 3.317 - - 

    
  [...] [...] X% 20XX XXX XXX XXX XXX 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 

    

 

3. Instrumentos financeiros - valor justo e gestão de risco 

    
(a) Classificação contábil e valores justos  

CPC 40.8, 

25–26, 29, 

46.93(a)–

(b), 94, 97, 

99  

IFRS 7.8, 25–

26, 29, 

13.93(a)–(b), 94, 

97, 99  

A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui 

informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo. 

      
       

      31 de dezembro de 2020   Valor contábil Valor justo 

      Em milhares de Reais Nota 

Valor justo - 

instrumentos 

de hedging 

Obrigatoria-

mente a VJR - 

outros 

VJORA – 

instrumento 

de dívida 

VJORA – 

instrumento 

patrimonial 

Ativos 

financeiros a 

custo 

amortizado 

Outros 

passivos 

financeiros Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

                           

      

Passivos financeiros não-mensurados 

ao valor justo                    

                           

      Empréstimos bancários sem garantia* 
2  

 - -  -  -  -  (3.317)   (3.317)   -  (3.290)   -  (3.290)  

      [...] [...] XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX  XXX XXX  XXX XXX  

   

 

      

* Nos ‘empréstimos bancários sem garantia’ em 31 de dezembro de 2020 está incluído um empréstimo bancário de R$3.250 mil com vencimento em 30 de junho 

de 2022. O montante total deste empréstimo é garantido pelo governo do [País X]. A garantia financeira é um aumento de crédito junto a terceiros (‘credit 

enhancement’), que reflete na mensuração do justo valor do empréstimo de R$3.290 mil apresentada no quadro anterior. Para mais informações, veja nota 

explicativa 4. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
    

  
4. Assistência governamental 

CPC 07.39(b)–

(c) 

IAS 20.39(b)–(c) 

  

O Grupo contratou um empréstimo bancário de R$ 3.250 mil em junho de 2020 com uma taxa 

de juros anual de 4,10% e vencimento em 30 de junho de 2022 (ver Nota 2). O governo do [País 

X] introduziu um programa geral de apoio financeiro em resposta aos impactos econômicos da 

pandemia da COVID-19, o qual forneceu uma garantia do valor total dos novos empréstimos 

corporativos emitidos por bancos no [País X] de 1 De Abril a 31 de Julho de 2020 com valor de 

até R$5.000 mil. O empréstimo se qualificou para este programa de apoio financeiro e é 

garantido pelo governo do [País X]. 

  

 

O Grupo determinou que a taxa de juros para um empréstimo equivalente emitido em condições 

de mercado sem a garantia seria de 5,20%. O Grupo concluiu que a diferença entre a taxa de 

juros de 4,10% e 5,20% é uma assistência governamental que se destina a compensar o Grupo 

por despesas de juros que de outra forma seriam incorridas se o empréstimo não fosse 

garantido conforme o programa de apoio financeiro. Essa assistência governamental é 

reconhecida e mensurada como parte da unidade de conta na determinação do valor justo do 

empréstimo (veja Nota 3(a)). Não existem condições ou contingências não cumpridas para a 

assistência governamental em 31 de dezembro de 2020. 
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5. Benefícios em contrato de arrendamento relacionada 
à COVID-19 para arrendatários  

    Situação Ilustrativa 

  

 

Em resposta à pandemia da COVID-19, em maio de 2020, o International Accounting Standards 

Board (IASB) emitiu uma alteração à IFRS 16 – Arrendamentos, que refletiu na alteração do CPC 

06(R2) pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para fornecer um expediente prático para os 

arrendatários na contabilização do benefício concedidos. De acordo com o expediente prático, os 

arrendatários podem optar por não avaliar se os benefícios relacionados à COVID-19 concedidos são 

modificações do contrato de arrendamento e, em vez disso, podem contabilizá-los como se não 

fossem modificações do arrendamento. Os benefícios concedidos em contratos de arrendamento 

são elegíveis para o expediente prático se ocorrerem como uma consequência direta da pandemia 

da COVID-19 e se todos as seguintes condições forem satisfeitas: 

  

 

- a alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o 

arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o arrendamento 

imediatamente anterior à alteração; 

- qualquer redução nos pagamentos do arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente 

devidos em ou antes de 30 de junho de 2021; e 

- não há alteração substantiva de outros termos e condições do contrato de arrendamento. 

  

 

O Grupo adotou antecipadamente a alteração e aplicou o expediente prático de forma consistente 

aos contratos de arrendamento elegíveis. 

  

 

* Vigência aprovada pela CVM. No IFRS 16.C1A, a data efetiva é períodos anuais iniciados em ou 

após 1º de junho de 2020, com permissão à adoção antecipada.   

  
 Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  

 Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  
 1. Mudança nas principais políticas contábeis 

  
 

O Grupo adotou antecipadamente os benefícios concedidos em contrato de arrendamento 

relacionada à COVID-19 para arrendatários - Alteração à IFRS 16 emitida em 28 de maio de 2020. A 

alteração introduz um expediente prático opcional para arrendamentos em que o Grupo é um 

arrendatário - ou seja, o Grupo não é obrigado a avaliar se benefícios concedidos como 

consequência direta da pandemia da COVID-19 são modificações do arrendamento, para contratos 

de arrendamento para os quais o Grupo aplica o expediente prático. O Grupo aplicou a alteração 

retrospectivamente. A alteração não tem impacto sobre os lucros acumulados em 1º de janeiro de 

2020. 

  
 2. Principais políticas contábeis 

[CPC 06.9] [IFRS 16.9] 
  (a) Arrendamentos  

    
  

No início de um contrato, o Grupo avalia se o contrato é, ou contém, um arrendamento. Um 

contrato é, ou contém, um arrendamento se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um 

ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se um 

contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo usa a definição de 

arrendamento do CPC 06/IFRS 16. 

  
 (i) Como arrendatário 

[CPC 06.15, 45] [IFRS 16.15, 45] 
 

No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o 

Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em 

seus preços individuais. No entanto, para arrendamentos de imóveis, o Grupo optou por não 

separar os componentes que não sejam arrendamento e contabilizam os componentes de 

arrendamento e não arrendamento como um único componente. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
  

 
2. Principais políticas contábeis (continuação) 

  

  
(a) Arrendamentos (continuação) 

  
 (i) Como arrendatário (continuação) 

[CPC 06.22–24] [IFRS 16.22–24] 
 

O Grupo reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do 

arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o 

valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de 

arrendamento efetuados até a data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos e 

uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do 

ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à 

condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de 

arredamentos recebidos. 

[CPC 06.29–33] [IFRS 16.29–33] 
 

O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de 

início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade 

do ativo subjacente para o Grupo no final do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de 

direito de uso refletir que o Grupo exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de 

uso será depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente, que é determinada nas mesmas 

bases do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por 

perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações 

do passivo de arrendamento. 

[CPC 06.26] [IFRS 16.26] 
 

O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do 

arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no 

arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de 

empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre 

empréstimo como taxa de desconto. 

CPC 26.112(c) IAS 1.112(c) 
 

O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias 

fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o 

tipo de ativo arrendado. 

[CPC 06.27] [IFRS 16.27] 
 

Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento 

compreendem o seguinte: 

- pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência; 

- pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados 

utilizando o índice ou taxa na data de início; 

- valores que se espera que sejam pagos, de acordo com as garantias de valor residual; e 

- o preço de exercício sob uma opção de compra que o Grupo estiver razoavelmente certo de 

exercer essa opção; e  

- pagamentos de multas rescisão antecipada de um arrendamento, a menos que o Grupo esteja 

razoavelmente certo em não rescindir o contrato antecipadamente. 

[CPC 06.36, 40, 

42] 

[IFRS 16.36, 40, 

42] 

 
O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado usando o método de juros 

efetivos. Ele é remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento 

resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que 

sejam pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se 

exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se houver um pagamento de 

arrendamento fixo na essência revisado. 

[CPC 06.39] [IFRS 16.39] 
 

Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 

correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor 

contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. 

[CPC 06.47–48] [IFRS 16.47–48] 
 

O Grupo apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade para 

investimento em "ativo imobilizado" e passivos de arrendamento em "empréstimos e 

financiamentos" no balanço patrimonial. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras (continuação do trecho) 
  

 
2. Principais políticas contábeis (continuação) 

  

  
(a) Arrendamentos (continuação) 

  
 (i) Como arrendatário (continuação) 

  
 

Arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor 

CPC 06.60,  

[CPC 06.5–6, 8, 

B3–B8] 

IFRS 16.60,  

[IFRS 16.5–6, 8,  

B3–B8, BC100] 

 
O Grupo optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para 

arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamentos 

de TI. O Grupo reconhece os pagamentos do arrendamento relacionados a esses arrendamentos 

como despesa em uma base linear ao longo do prazo do arrendamento. 

  
 

Benefícios concedidos relacionados à COVID-19 

CPC 06.60A(a) IFRS 16.60A(a), 

BC205C 

 
O Grupo aplicou os benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para arrendatários em contrato 

de arrendamento. O Grupo aplicou o expediente prático que lhe permite não avaliar se os 

benefícios concedidos em contrato de arrendamentos que são uma consequência direta da 

pandemia da COVID-19 são modificações de arrendamento. O Grupo aplica o expediente prático 

de forma consistente para contratos com características semelhantes e em circunstâncias 

semelhantes. Para benefícios concedidos de arrendamentos para os quais o Grupo opta por não 

aplicar o expediente prático, ou que não se qualificam para o expediente prático, o Grupo avalia se 

há uma modificação no arrendamento. 

  
 

3. Arrendamentos
24, 25 

  
 

Veja política contábil na Nota explicativa 2(a) 

  
 

(a) Como arrendatário 

CPC 06.51, 59 IFRS 16.51, 59 
 

O Grupo arrenda lojas de varejo e veículos para distribuição. Os aluguéis das lojas de varejo 

normalmente são executados por um período de 10 anos, com a opção de renovação após essa 

data. Os pagamentos do arrendamento são renegociados a cada cinco anos para refletir os 

aluguéis de mercado. Alguns arrendamentos preveem pagamentos adicionais de aluguel com base 

nas mudanças nos índices de preços locais. Para certos arrendamentos, o Grupo está impedido de 

celebrar quaisquer acordos de subarrendamento. O aluguel dos veículos de distribuição 

normalmente é executado por um período de cinco anos, sem opções de renovação. 

  
 

(b) Benefícios concedidos 

CPC 06.60A(a)–

(b) 

IFRS 16.60A(a)–

(b) 

 
O Grupo negociou benefícios de pagamentos de arrendamentos com seus proprietários para a 

maioria dos aluguéis de lojas de varejo como resultado do forte impacto da pandemia da COVID-19 

durante o ano. O Grupo também negociou benefícios de pagamentos para alguns de seus 

arrendamentos de veículos de distribuição. O Grupo aplicou o expediente prático para benefícios 

em contratos de arrendamento relacionadas à COVID-19 de forma consistente aos arrendamentos 

de lojas de varejo. O Grupo continua a contabilizar os benefícios concedidos relacionadas aos 

arrendamentos de veículos de distribuição de acordo com outras orientações aplicáveis no CPC 

06/IFRS 16. 

O montante reconhecido no resultado do período de apresentação para refletir as alterações nos 

pagamentos de arrendamentos decorrentes dos benefícios aos quais o Grupo aplicou o expediente 

prático relacionados com a COVID-19 é de R$ 500 mil (2019: zero). 

  
 

 

 

CPC 06.C20B IFRS 16.C20B 24
  

Esta publicação ilustra as divulgações adicionais que uma entidade pode fazer de acordo com o CPC 06/IFRS 16. Outros 

formatos são possíveis. Os arrendatários estão especificamente isentos da obrigação de divulgar as informações 

normalmente exigidas pelo parágrafo 28 (f) do CPC 23/IAS 8 quando adotam a alteração.
 

 

CPC 06.60A(b)
 

IFRS 16.60A(b) 25
  

O impacto das alterações nos pagamentos de arrendamento que surgem dos benefícios concedidos aos quais o Grupo 

aplicou o expediente prático são apresentados como itens operacionais na demonstração do resultado do exercício, outros 

resultados abrangentes e demonstração dos fluxos de caixa.
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    6. Capitalização de custos de empréstimos  

 6.1 
  

Suspensão da capitalização dos custos de empréstimos 

  

 
Situação ilustrativa 

  
 

Em 1º de janeiro de 2019, o Grupo adquiriu um terreno por R$3.000 mil, com a intenção de construir 

uma nova fábrica no local. A construção começou em 10 de janeiro de 2019 e deveria durar dois 

anos. De 1º de abril a 30 de junho de 2020, o Grupo suspendeu a construção da fábrica devido à 

pandemia da COVID-19, mas alguns funcionários puderam realizar pequenos trabalhos técnicos e 

administrativos trabalhando de casa. 

  
 

A construção foi reiniciada em 1º de julho de 2020 e agora a fábrica está prevista para ser concluída 

até 31 de março de 2021. O Grupo financiou o projeto com empréstimos a uma taxa de juros média 

ponderada de 5%. 

  
 

Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  
 

1. Ativo imobilizado 

    
  (a) Imobilizado em construção 

CPC 27.74(b) IAS 16.74(b)   
Em 1º de janeiro de 2019, o Grupo adquiriu um terreno por R$ 3.000 mil e deu início à construção 

de uma nova fábrica no local. A despesa reconhecida ao valor contábil em 31 de dezembro de 2020 

foi de R$29.363 mil (2019: R$15.425 mil). 

CPC 20.26 IAS 23.26 
  

Estão incluídos neste montante os custos com empréstimos capitalizados para o período findo em 

31 de dezembro de 2020 no montante de R$728 mil (2019: R$425 mil), calculados a uma taxa de 

capitalização de 5% (2019: 5%). 

CPC 26.122–

123, [CPC 

20.20–21]  

IAS 1.122–123, 

[IAS 23.20–21, 

Insights 

4.6.160.30] 

  
De 1º de abril a 30 de junho de 2020, o Grupo suspendeu a construção da fábrica devido à 

pandemia da COVID-19. O Grupo suspendeu a capitalização de custos de empréstimos neste 

período por entender que se refere a um período prolongado em que o desenvolvimento do ativo 

foi suspenso e o trabalho técnico e administrativo realizado durante este período foi insignificante. 

Os custos com empréstimos diretamente atribuíveis ao projeto que não foram capitalizados e sim 

reconhecidos em resultados neste período equivale a R$230 mil. O Grupo reiniciou a capitalização 

dos custos de empréstimos em 1º de julho de 2020, quando a construção da fábrica foi retomada. 
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 6.2   Renegociação de empréstimos específicos 

  

 
Situação ilustrativa 

  
 

Em 1º de janeiro de 2019, o Grupo adquiriu um terreno por R$ 3.000 mil, com a intenção de 

construir uma nova fábrica no local. A construção teve início em 10 de janeiro de 2019 e a conclusão 

está prevista para 10 de março de 2021. O Grupo financiou o projeto com empréstimos específicos 

à taxa de juro efetiva de 5%. 

  
 

O Grupo recebeu uma isenção de juros sobre esses empréstimos específicos de 1º de abril a 30 de 

junho de 2020 como parte das medidas de apoio disponibilizadas aos fabricantes como resultado da 

pandemia da COVID-19. 

  
 

Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  
 

1. Ativo imobilizado 

   
  

(a)  Imobilizado em construção 

CPC 27.74(b) IAS 16.74(b) 
  

Em 1º de janeiro de 2019, o Grupo adquiriu um terreno por R$ 3.000 mil e iniciou a construção de 

uma nova fábrica no local. A despesa reconhecida ao valor contábil em 31 de dezembro de 2020 

equivale a R$ 28.013 mil (2019: R$ 16.350 mil). 

CPC 20.26 IAS 23.26 

  

Estão incluídos neste montante os custos de empréstimos capitalizados no período findo em 31 

de dezembro de 2020 no montante de R$ 1.013 mil (2019: R$ 1.350 mil). 

CPC 26.112(c) IAS 1.112(c) 
 

De 1º de abril a 30 de junho de 2020, o Grupo recebeu isenção de juros sobre os empréstimos 

específicos utilizados para financiar a construção da fábrica. A modificação resultou em uma 

redução dos custos de empréstimos capitalizados de R$ 337 mil em 2020. 
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  7. Dividendos  
 7.1   Cancelamento de dividendos 

  

 
Situação ilustrativa 

  
 

O conselho de administração propôs dividendos sobre ações ordinárias e ações preferenciais não 

resgatáveis em 14 de fevereiro de 2020. Os dividendos deviam ser pagos em 8 de maio de 2020. 

No entanto, devido à pandemia da COVID-19, o conselho de administração decidiu em 31 março de 

2020 por cancelar esses dividendos e suspender os pagamentos de dividendos discricionários 

durante 2020. 

  
 

Após a data do relatório, o conselho de administração decidiu continuar com esta política de 

suspensão de dividendos discricionários durante 2021, mas planeja retomar o pagamento de 

dividendos em 2022. 

  
 

Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  
 

1. Capital social e reservas 

   
  

(a) Dividendos 

CPC 26.107 IAS 1.107 
  

O conselho de administração propôs dividendos de 15,97 centavos (2019: 4,28 centavos) por ação 

ordinária e 25,03 centavos (2019: 25,03 centavos) por ação preferencial não resgatável em 14 de 

fevereiro de 2020 a serem pagos em 8 de maio de 2020. No entanto, devido a pandemia da 

COVID-19, o conselho de administração decidiu em 31 de março de 2020 cancelar os dividendos 

propostos para 2020, totalizando R$ 496 mil em ações ordinárias e R$ 438 mil em ações 

preferenciais não resgatáveis, e não declarar quaisquer pagamentos de dividendos discricionários 

durante 2020. O conselho de administração acredita que a margem gerada por esta decisão é 

prudente, dadas as incertezas decorrentes da pandemia da COVID-19. Os seguintes dividendos 

foram declarados e pagos pela Companhia em 2019. 

  
 Em milhares de reais 2019 

  
 Dividendos pagos sobre ações ordinárias 133 

  
 Dividendos pagos sobre ações preferenciais não resgatáveis 438 

  
  571 

CPC 26.135(c), 

137(a), 24.13 

IAS 1.135(c), 

137(a), 10.13 

 
Após a data do relatório, o conselho de administração decidiu continuar com sua política de 

suspensão de dividendos para ações ordinárias e ações preferenciais não resgatáveis durante 

2021, a fim de manter uma estrutura de capital maior durante a desaceleração econômica 

decorrente da pandemia da COVID-19. O conselho de administração espera retomar os 

pagamentos de dividendos discricionários em 2022. 
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 7.2   Suspensão de dividendos futuros 

  

 
Situação ilustrativa 

  
 

A Entidade declarou dividendos sobre ações ordinárias e ações preferenciais não resgatáveis em 14 

de fevereiro de 2020. Os dividendos foram pagos em 8 de maio de 2020. No entanto, após isso, 

devido à pandemia da COVID-19, o conselho de administração decidiu suspender futuros dividendos 

discricionários. 

  
 

Divulgações em notas explicativas ilustrativas 

  
 

Notas explicativas às demonstrações financeiras (trecho) 

  
 

1. Capital social e reservas 

   
  

(a) Dividendos 

CPC 26.107 IAS 1.107 
 

Os seguintes dividendos foram declarados em 14 de fevereiro de 2020 e pagos em 8 de maio de 

2020. 

  
 

Em milhares de reais 2020 2019 

  
 

5,97 centavos por ação ordinária (2019: 4,28 centavos) 185 133 

  
 

25,03 centavos por ação preferencial não resgatável (2019: 25,03 

centavos) 438 438 

  
 

 623 571 

CPC 26.135(c) IAS 1.135(c) 
 

O conselho de administração adotou uma política de dividendos progressivos com a intenção de 

manter ou aumentar o dividendo a cada ano. No entanto, o conselho de administração decidiu 

suspender o pagamento de dividendos sobre ações ordinárias e ações preferenciais não 

resgatáveis até 2022, após consideração cuidadosa sobre as reservas distribuíveis, a estrutura de 

capital do Grupo e flutuações de lucros decorrentes da pandemia da COVID-19. O conselho de 

administração planeja revisar a política de dividendos durante 2021. 
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