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Dados da firma de auditoria
1.

KPMG Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua
Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Torre A 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º - Vila São
Francisco, São Paulo CEP: 04711-904, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o nº 57.755.217/0001-29, registrada no Conselho Regional
de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP014428/O-6, representada pela sua
sócia infra-assinado, Sra. Marcia Keiko Ando, contadora, portadora do RG nº 26.464.5091, inscrito no CPF sob o nº 275.311.118-96 e no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado de São Paulo sob o nº 1SP235113/O-7, residente e domiciliada na cidade de São
Paulo / SP com escritório no mesmo endereço da representada, nomeada pela
administração da Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. (“Empresa”) para
proceder à avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de dezembro de 2017, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de
seus trabalhos.
Objetivo da avaliação

2.

A avaliação do patrimônio líquido contábil em 31 de dezembro de 2017 da Natura Inovação
e Tecnologia de Produtos Ltda. tem por objetivo a incorporação da referida Empresa pela
Companhia Natura Cosméticos S.A.
Responsabilidade da administração sobre as informações contábeis

3.

A administração da Empresa é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de
informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas
contábeis adotadas pela Empresa está descrito no anexo II do laudo de avaliação.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Alcance dos trabalhos e responsabilidade do auditor independente
4.

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre o valor contábil do
patrimônio líquido da Empresa em 31 de dezembro de 2017, com base nos trabalhos
conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico CTA 20, aprovado pelo CFC, que prevê
a aplicação de procedimentos de exame de auditoria no balanço patrimonial. Assim,
efetuamos o exame do referido balanço patrimonial da Empresa de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas
pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que o patrimônio líquido contábil apurado para a elaboração de
nosso laudo de avaliação está livre de distorção relevante.

5.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante no patrimônio líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
do balanço patrimonial da Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
efetividade desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão.
Conclusão

6.

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$ 29.093.227,46 (vinte e
nove milhões, noventa e três mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos),
conforme Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017, registrado nos livros contábeis
e resumido no Anexo I, representa, em todos os aspectos relevantes, o patrimônio líquido
contábil da Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda., avaliado de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
São Paulo, 30 de maio de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6

Marcia Keiko Ando
Contadora CRC 1SP235113/O-7

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Anexo(s)

ANEXO I - Balanço Patrimonial
Ativo

2017

Passivo

2017

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Estoques
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos

218.209.004,43
18.839,06
9.652.911,37
3.966.962,62
4.423.247,82

Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Salários, participações nos resultados e encargos sociais
Obrigações tributárias
Outras obrigações

41.602.844,22
18.826.312,16
26.884.153,85
2.617.249,84
2.201.516,82

Total do circulante

236.270.965,30

Total do passivo circulante

92.132.076,89

Não Circulante
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais

48.956,53
8.270.356,01
1.771.643,76

Total dos ativos realizável a longo prazo

10.090.956,30

Imobilizado
Intangível

13.135.152,04
6.052.372,00

Total do ativo não circulante

29.278.480,34

Total do ativo

265.549.445,64

Passivo não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Outras obrigações

109.540.047,86
2.536.244,29
32.247.849,14

Total do passivo não circulante

144.324.141,29

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

29.093.227,46
265.549.445,64

Anexo II - Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

1

Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional da Empresa (R$ reais) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações. Os saldos das contas de
balanço são convertidos pela taxa de câmbio vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as
perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do

exercício.

2

Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e
aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de
liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo,
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de
mercado ou de realização.

3

Instrumentos financeiros
Categorias
A categoria depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos
ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros.
Os ativos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob as seguintes categorias:

a.

Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso
seja classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme
incorridos. Esses ativos são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo
ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício.
No caso da Empresa nessa categoria estão incluídos os instrumentos financeiros não derivativos
de quotas de fundos de investimento.

b.

Empréstimos e recebíveis
São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos
ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo
circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses
após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Após a
mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o

método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na
aquisição e taxas ou custos incorridos. Em 31 de dezembro de 2017 compreendem contas a
receber e caixa e bancos.
Os passivos financeiros mantidos pela Empresa são classificados sob a seguinte categoria:

a.

Outros passivos financeiros
São mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro
de 2017, no caso da Empresa, compreendem empréstimos e financiamentos e saldos a pagar a
fornecedores e outras contas a pagar.

Mensuração
Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo
valor justo, e os custos de transação são registrados na demonstração do resultado. Os ganhos ou
as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor
justo por meio do resultado são registrados na demonstração do resultado nas rubricas “Receitas
financeiras” ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no período em que ocorrem.
Os empréstimos e recebíveis são mensurados ao custo amortizado. A metodologia utilizada para
calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida é alocar sua receita de juros ao longo
do período correspondente. A taxa de juros efetiva desconta exatamente os recebimentos de
caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários que sejam parte integrante da taxa de
juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do
instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil
líquido na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com base nos juros efetivos
para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado.

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e
há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.

Desreconhecimento de instrumentos financeiros
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um
grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de
caixa do ativo expiraram, a Empresa transferiu os seus direitos ou riscos de receber os fluxos de
caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos.
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Imobilizado
Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da Empresa, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo
financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no
início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os
ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis
estimadas dos respectivos bens ou duração do contrato, nos casos em que não há a
opção de compra.

Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor
residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.
Abaixo as vidas úteis em anos, mínimas e máximas, praticadas por natureza do Imobilizado:
Máquinas e acessórios
Ferramentas e acessórios
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática
Benfeitorias em propriedade de terceiros

5

Intangível

a.

Softwares

3 a 15
15
5 a 15
3a5
2a5
4 a 15

As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de gestão empresarial
adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme as vidas úteis e os gastos associados à
manutenção são reconhecidos como despesas quando incorridos.
Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados
como ativo intangível quando há evidências de geração de benefícios econômicos futuros,
considerando sua viabilidade econômica e tecnológica. Os gastos com desenvolvimento de
software reconhecidos como ativos são amortizados pelo método linear ao longo de sua vida útil
estimada. As despesas relacionadas à manutenção de software são reconhecidas no resultado do
exercício quando incorridas.

b.

Outros ativos intangíveis
Correspondem a pagamentos de acordos de não competição e retenção firmados com alguns
executivos da Empresa.
Abaixo as vidas úteis em anos, mínimas e máximas, praticadas por natureza do Intangível:
Softwares
Outros Intangíveis

c.

5 a 10
2

Gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos
A Empresa adota como prática contábil registrar como despesa do exercício quando incorridos,
os gastos com pesquisa e desenvolvimento de seus produtos, pois devido ao alto índice de
inovação e rotatividade de produtos na sua carteira de vendas, torna-se inviável demonstrar
todos os aspectos requeridos no IAS 38/CPC 04 - Ativos Intangíveis para registro dos ativos.

6

Avaliação do valor recuperável dos ativos
O valor contábil líquido dos ativos é avaliado anualmente para identificar evidências de perdas
não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda
decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável.

Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos menores níveis para os
quais existem fluxos de caixa independentes (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). Na
avaliação da Administração, o grupo de todos os ativos da Natura Inovação e Tecnologia de
Produtos Ltda. é considerado uma UGC.
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso
do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando
uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a
indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado,
sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases
comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda
do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um
mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.

7

Fornecedores e outras contas a pagar
Reconhecidas pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
das variações monetárias e cambiais incorridos até a data do balanço.

8

Empréstimos e financiamentos
Reconhecidos pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de
transação nos casos aplicáveis e acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais
conforme previsto contratualmente, incorridos até a data do balanço.

9

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como
resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas
ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa
adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.
São atualizadas até a data do balanço pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas
suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da Empresa.

10

Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
Reconhecidos na demonstração do resultado do exercício, exceto, nos casos aplicáveis, na
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido. Nesse caso, os tributos são reconhecidos também diretamente no patrimônio líquido,
em “Outros resultados abrangentes”.
O imposto de renda e a contribuição social da Empresa no Brasil são calculados às alíquotas de
25% e 9%, respectivamente e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício.

A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com base nas leis e
nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os
regulamentos tributários brasileiros, inclusive no que tange às normas específicas relativas à
Tributação em Bases Universais. A Administração avalia periodicamente as posições assumidas
sobre situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação
eventualmente divergente e, quando adequado, constitui provisões.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças
temporárias entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos são determinados com base nas alíquotas promulgadas
nas datas dos balanços que devem ser aplicadas quando o imposto de renda e a contribuição
social diferidos ativos e passivos forem realizados.
Um ativo fiscal diferido é reconhecido considerando os lucros tributáveis futuros, determinados
com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das
diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal
diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das
diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da Empresa. Os montantes
de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos
somente quando há um direito exequível legal de compensar os ativos fiscais circulantes contra
os passivos fiscais circulantes e/ou quando o imposto de renda e a contribuição social diferidos
ativos e passivos se relacionam com o imposto de renda e a contribuição social incidentes pela
mesma autoridade tributária sobre a entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis em
que há intenção de liquidar os saldos em uma base líquida.

11

Plano de outorga de opções de compra de ações, programa de outorga
de ações restritas e programa de aceleração da estratégia
A Empresa oferece a seus executivos planos de participações com base em ações, liquidados
exclusivamente com as ações da sua controladora Natura Cosméticos S.A. (“Controladora”).
O plano de outorga de opções de compra de ações, o programa de outorga de ações restritas e o
programa de aceleração da estratégia são mensurados pelo valor justo na data da outorga. Para
determinar o valor justo a Empresa utiliza um método de valorização apropriado.
O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido, em conjunto com um
correspondente aumento no patrimônio líquido da Empresa à rubrica “Reserva de Capital” como
uma contribuição patrimonial da sua Controladora, ao longo do período em que as condições de
serviço são cumpridas, com término na data em que o funcionário adquire o direito completo ao
prêmio (data de aquisição). A despesa acumulada reconhecida para as transações liquidadas
com instrumentos patrimoniais em cada data-base até a data de aquisição reflete a extensão em
que o período de aquisição foi cumprido e a melhor estimativa da Empresa do número de títulos
patrimoniais da sua Controladora que serão adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração
do resultado do exercício é registrada na rubrica de “despesas administrativas”.

Quando um prêmio de liquidação com instrumentos patrimoniais é cancelado (exceto quando o
cancelamento ocorra por perda do direito ao instrumento patrimonial por não atender às
condições de concessão), este é tratado como se tivesse sido adquirido na data do cancelamento,
e qualquer despesa não reconhecida do prêmio é registrada imediatamente. Isso inclui qualquer
prêmio que a Empresa ou a contraparte tenham a opção de não cumprir a obrigação de não
aquisição. Todos os cancelamentos de transações liquidadas com títulos patrimoniais são
tratados da mesma forma.
O efeito de diluição das opções em aberto é refletido como diluição de ação adicional no cálculo
do lucro por ação diluído.

12

Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso a Empresa tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a
obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

13

Participação nos resultados e programa de incentivo de longo prazo
A Empresa reconhece um passivo e uma despesa de participação nos resultados com base em
critérios que considera o lucro atribuível aos acionistas e vinculado a metas operacionais e
objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início de cada exercício.

14

Ganhos e perdas atuariais do plano de assistência médica
A Empresa concede determinados benefícios de extensão de assistência médica a colaboradores
aposentados que tinham o benefício adquirido até abril de 2010. Os custos associados à
extensão desse benefício para os aposentados da Empresa e suas controladas são reconhecidos
pelo regime de competência como plano de benefício pós-emprego na modalidade de benefício
definido, utilizando o método do crédito unitário projetado. Os ganhos e perdas atuariais
apurados são reconhecidos em outros resultados abrangentes.

15

Subvenções governamentais
As subvenções governamentais não são reconhecidas até que exista segurança razoável de que a
Empresa irá atender às condições relacionadas e de que as subvenções serão recebidas.
As subvenções governamentais são reconhecidas sistematicamente no resultado durante os
períodos nos quais a Empresa reconhece como despesas os correspondentes custos que as
subvenções pretendem compensar.
Os empréstimos subsidiados, concedidos direta ou indiretamente pelo governo, obtidos com
taxas de juros abaixo do mercado, são tratados como uma subvenção governamental, mensurada
pela diferença entre os valores obtidos e o valor justo do empréstimo calculado com base em
taxas de juros de mercado.

16

Estimativas e premissas contábeis críticas
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas
e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de
aplicação das políticas contábeis.
As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis
para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os
efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da
revisão.
As premissas e estimativas significativas para as demonstrações financeiras estão relacionadas a
seguir:

a.

Imposto de renda e contribuição social
A Empresa reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor contábil
apresentado nas demonstrações financeiras e a base tributária dos ativos e passivos, utilizando
as alíquotas em vigor. A Empresa revisa regularmente os impostos diferidos ativos em termos
de possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e o lucro tributável
futuro projetado, de acordo com estudo de viabilidade técnica.

b.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Empresa é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
para os riscos tributários, cíveis e trabalhistas referentes a processos judiciais que representam
perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico,
bem como a avaliação dos assessores legais. A Administração acredita que essas provisões para
riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações
financeiras.

c.

Plano de assistência médica de aposentados
O valor atual do plano de assistência médica depende de uma série de fatores que são
determinados com base em cálculos atuariais, que atualizam uma série de premissas, como, por
exemplo, taxa de desconto, entre outras.

d.

Plano de outorga de opções de compra de ações, programa de outorga de ações
restritas e programa de aceleração da estratégia.
O plano de outorga de opções de compra de ações, o programa de outorga de ações restritas e o
programa de aceleração da estratégia são mensurados pelo valor justo na data da outorga e a
despesa é reconhecida no resultado durante o período no qual o direito é adquirido em
contrapartida à rubrica “Capital adicional integralizado” no patrimônio líquido. Nas datas dos
balanços, a Administração da Empresa revisa as estimativas quanto à quantidade de
opções/ações restritas e reconhece, quando aplicável, no resultado do exercício em contrapartida
ao patrimônio líquido o efeito decorrente desta revisão.

e.

Provisão para perda de valor recuperável

(i)

Ativos financeiros não-derivativos
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do
resultado, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de
perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram
perda de valor inclui:



inadimplência ou atrasos do devedor;



reestruturação de um valor devido em condições que não seriam aceitas em condições normais;



indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;



mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;



desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou



dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.

(ii)

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Empresa considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado
tanto em nível individual como em nível coletivo. Uma perda por redução ao valor recuperável
é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão quando identificado evidência
de perda. Quando a Empresa considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os
valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provisão é
revertida através do resultado.

(iii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Empresa, que não os estoques e ativos fiscais
diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.

