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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRODE 2019 - Emmilhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do resultado abrangente 2019 2018
Prejuízo do exercício (293.338) (100.425)
Total do resultado abrangente do exercício (293.338) (100.425)

Balanço patrimonial
Nota 2019

2018
(Reapresentado)

Ativo/Circulante 523.244 563.997
Caixa e equivalentes de caixa 7 34.815 92.663
Contas a receber de clientes 8 163.416 136.826
Estoques 9 249.257 261.364
Impostos a recuperar 10 47.688 52.040
Adiantamentos diversos 11 24.651 21.090
Outros ativos 3.417 14
Não circulante 300.801 218.196
Realizável a longo prazo 1.574.318 1.645.890
Partes relacionadas 24 82.846 78.582
Impostos a recuperar 10 207.027 127.024
Depósitos judiciais 20 8.455 8.797
Bolsa garantia 2.473 1.078
Outros ativos – 2.715
Imobilizado 12 736.845 808.741
Intangível 13 837.473 837.149

1.875.119 1.864.086
Total do ativo 2.398.363 2.428.083

Balanço patrimonial
Nota 2019

2018
(Reapresentado)

Passivo e patrimônio líquido/Circulante 398.472 414.415
Fornecedores 14 215.064 217.786
Fornecedores - confirming 15 30.583 64.739
Empréstimos e financiamentos 16 1.562 1.666
Debêntures a pagar 22 6.149 6.199
Passivo de arrendamento 17 3.237 –
Impostos e contribuições a recolher 18 4.576 6.482
Salários e encargos sociais 35.612 31.015
Contas a pagar a partes relacionadas 24 52.961 49.786
Dividendos 3.204 3.204
Incentivos de venda 12.729 7.627
Provisões sobre vendas 19 2.391 2.212
Instrumentos financeiros derivativos 871 747
Outras obrigações 29.533 22.952

Não circulante 893.382 715.821
Empréstimos e financiamentos 16 – 1.562
Passivo de arrendamento 9.098 –
Empréstimos incentivados 21 30.716 11.464
Provisões diversas 20 33.193 16.157
IR e CS diferidos 25 165.375 31.638
Debêntures a pagar 22 655.000 655.000

Total do passivo 1.291.854 1.130.236
Patrimônio líquido 1.106.509 1.297.847
Capital social 23 915.055 813.055
Reserva de capital 23 126.193 126.193
Reservas de lucros 23 605.912 555.026
Prejuízos acumulados (540.651) (196.427)

Total do passivo e patrimônio líquido 2.398.363 2.428.083

Demonstração do resultado 2018
Operações continuadas Nota 2019 (Reapresentado)
Receita operacional líquida 26 1.169.416 1.009.471
Custo das vendas 27 (1.000.186) (903.003)
Lucro bruto 169.230 106.468
Despesas com vendas 27 (212.336) (127.921)
Despesas administrativas 27 (100.871) (152.732)
Outras receitas líquidas 28 66.976 61.125
Resultado operacional (77.001) (113.060)
Despesas financeiras 29 (89.746) (81.068)
Receitas financeiras 29 7.145 15.752
Prejuízo antes do IR e da CS (159.602) (178.376)
IR e CS 25 (133.736) 77.951
Prejuízo do exercício (293.338) (100.425)
Resultado básico e diluído por ação-R$ 30 (387,37) (146,55)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reservas de lucros
Capital Reserva Reserva Reserva de Reserva de Prejuízos
social de capital legal retenção de lucros incentivos fiscais acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2017 569.536 126.193 12.467 9.140 488.288 (50.871) 1.154.753
Integralização de capital 243.519 – – – – – 243.519
Prejuízo do exercício – – – – – (100.425) (100.425)
Constituição da reserva de incentivos fiscais (Nota 23) – – – – 54.271 (54.271) –
Absorção de prejuízos – – – (9.140) – 9.140 –
Em 31 de dezembro de 2018 813.055 126.193 12.467 – 542.559 (196.427) 1.297.847
Integralização de capital (Nota 23) 102.000 – – – – – 102.000
Prejuízo do exercício – – – – – (293.338) (293.338)
Constituição da reserva de incentivos fiscais (Nota 23) – – – – 50.886 (50.886) –
Em 31 de dezembro de 2019 915.055 126.193 12.467 – 593.445 (540.651) 1.106.509

Demonstração dos fluxos de caixa 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e CS (159.602) (178.376)
Ajustes de: Depreciação e amortização 129.963 81.713
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa 3.165 3.790
Encargos financeiros sobre partes relacionadas 308 15.851
Encargos financeiros sobre financiamentos 61.924 32.220
Instrumentos financeiros derivativos 124 14
Valor residual ativo imobilizado e intangível baixados 4.366 658
Provisões diversas 17.036 5.268
Provisão para perda em ativo imobilizado 10.899 –
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (29.755) (1.790)
Contas a receber - partes relacionadas (4.264) (28.943)
Estoques 12.107 42.281
Impostos a recuperar (75.651) (57.538)
Outros ativos (4.249) (15.950)
Depósitos judiciais 342 (3.437)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (36.878) (11.552)
Impostos a contribuições a recolher (1.906) 57
Salários e encargos sociais 4.597 17.680
Empréstimos incentivados 17.857 10.802
Incentivos de vendas 5.102 (19.167)
Contas a pagar - partes relacionadas 2.867 (134.815)
Outras obrigações 6.761 21.556

Caixa aplicado nas operações (34.887) (218.676)
Juros pagos (61.530) (227)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (96.417) (218.903)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (35.988) (211.398)
Aquisição de ativo intangível (24.889) (14.153)

Caixa líquido aplicado atividades de investimento (60.887) (225.551)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos obtidos – 661.199
Integralização de capital 102.000 243.519
Pagamentos de empréstimos compartes relacionadas – (521.903)
Pagamentos de financiamentos e arrendamentos (2.554) (1.666)

Caixa e equivalentes de caixa gerado pelas
atividades de financiamento 99.446 381.149
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (57.848) (63.305)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 92.663 155.968
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 34.815 92.663

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
1. Informações gerais:A Heinz Brasil S.A. (a“Companhia”), é uma pessoa jurídica
de direito privado, constituída como sociedade anônima de capital fechado com
sede administrativa na cidade de Barueri/SP, e unidade fabril na cidade de Neró-
polis/GO. A Companhia é uma controlada indireta da“Kraft Heinz Company”com
sede na cidade de Chicago - EUA. A Companhia tem como atividade principal a
industrialização, a importação e o comércio de produtos alimentícios derivados
do tomate, ervilha, milho, azeitona e doces. Os derivados de tomate respondem
por aproximadamente 60% das vendas, seguido por vegetais com aproximada-
mente 30%. A Companhia comercializa seus produtos utilizando asmarcas“QUE-
RO”, “HEINZ”, “KRAFT”. Ações executadas pela administração: A administração
da Companhia tem tomado várias ações para implementar melhorias nas suas
operações e geração de caixa. A estratégia adotada pela Companhia desde 2018
não se altera e segue válida, porém com ajustes para adaptação à realidade de
mercado. A Companhia continua trabalhando firmemente emmelhorar a perfor-
mance de sua operação, o que certamente impulsionará o ganho de margem
bruta. Algumas ações iniciadas já mostram resultados modestos, e existem opor-
tunidades para 2020 em diante. Essas ações são voltadas a melhoria na gestão
dos custos, mix de produtos, canais diretos de vendamais eficientes, e umportfó-
lio voltado para atingir um mercado mais amplo. Além disso, os acionistas da
Companhia fizeram aportes de capital em 2018 e 2019 cujo umdos propósitos foi
a construção de uma nova fábrica em Nerópolis - GO, com o objetivo de fortale-
cer a performance da Companhia e atender a demanda domercado interno. Con-
comitantemente, foi realizado a emissão de debêntures em 2018 com vencimen-
to em 10 anos para financiar parte da construção e liquidar empréstimos em
moeda estrangeira e adequação de sua estrutura de capital. A Companhia tam-
bém reconheceu créditos tributários de PIS e COFINS sobre a base de ICMS (vide
Nota 10) que será utilizado na compensação de PIS e COFINS. Esses créditos con-
tribuirão para a geração de caixa futuro uma vez que não haverá o desembolso
para pagamento nos montantes equivalentes do crédito constituído. A adminis-
tração da Companhia entende que os fatores descritos anteriormente tragam
melhorias nos resultados e no caixa da Companhia, razão pelo qual apresenta
estas demonstrações financeiras no contexto de continuidade operacional.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração
em 11/08/2020. 2. Resumodas principais políticas contábeis:As principais po-
líticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas demodo consistente nos exercí-
cios apresentados, exceto quando evidenciado de forma diferente. 2.1 Base de
preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
CPC e as normas internacionais de relatório financeiro IFRS, emitidas pelo IASB, e
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela adminis-
tração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e certos ativos e passivos financeiros
mensurados ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são
significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas a Nota 3.
2.2 Conversão demoeda estrangeira: (a) Moeda funcional emoeda de apre-
sentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (a
“moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais,
que é amoeda funcional da Companhia e, tambémamoeda de apresentação. (b)
Transações e saldos: As operações em moeda estrangeira são convertidas para
a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transa-
ções ou nas datas de avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pe-
las taxas de câmbio do final do exercício, referente a ativos e passivos monetários
emmoedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Todos
os ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado
como receita ou despesa financeira. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
equivalentes de caixa incluem caixa, os depósitos bancários e outros investimen-
tos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses,
e com risco insignificante de mudar de valor. 2.4 Ativos financeiros: 2.4.1 Clas-
sificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a seguinte catego-
ria: custo amortizado e ativos ao valor justo pormeio do resultado. A classificação
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. Custo
amortizado:Os ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou de-
termináveis, que não são cotados em ummercado ativo. São apresentados como
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses
após a data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circu-
lantes). O custo amortizado compreende“contas a receber de clientes, depósitos
judiciais, contas a receber de partes relacionadas e“caixa e equivalentes de caixa”.
Ativos ao valor justo por meio do resultado: Os ativos ao valor justo por meio
do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação, quando são ad-
quiridos para esse fim, principalmente no curto prazo e são mensurados ao valor
justo na data das demonstrações contábeis, sendo as variações reconhecidas no
resultado. Os instrumentos financeiros derivativos também são classificados nes-
sa categoria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo circulante. No
caso da Companhia, nessa categoria estão incluídos unicamente os instrumentos
financeiros derivativos. Os saldos dos instrumentos derivativos não liquidados
são mensurados ao valor justo na data das demonstrações contábeis e classifica-
dos no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registra-
das, respectivamente, nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financei-
ras”. 2.4.2 Reconhecimento emensuração:As compras e as vendas regulares de
ativos financeiros são reconhecidas a valor justo na data de negociação - data na
qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os empréstimos
e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa
efetiva de juros. As variações cambiais de títulos monetários são reconhecidas no
resultado. Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são, inicial-
mente, 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 financeirosmensurados ao valor justo pormeio do resultado
são registrados na demonstração do resultado nas rubricas “Receitas financeiras”
ou “Despesas financeiras”, respectivamente, no período em que ocorrem. 2.4.3
Impairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado:
A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou gru-
po de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorri-
das somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou
mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um“evento de
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de
caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que
pode ser estimado de maneira confiável. O montante da perda por impairment é
mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente
dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro
que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ati-
vos financeiros. O valor contábil do ativo era reduzido e o valor do prejuízo era
reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento
mantido até o vencimento tivesse uma taxa de juros variável, a taxa de desconto
paramedir uma perda por impairment era a atual taxa efetiva de juros determina-
da de acordo com o contrato. Se, num período subsequente, o valor da perda por
impairment diminuísse e a diminuição pudesse ser relacionada objetivamente
com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como umame-
lhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconheci-
da anteriormente era reconhecida na demonstração do resultado. 2.5 Contas a
receber:As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela
venda de mercadorias no curso normal das atividades da Companhia. Se o prazo
de recebimento é equivalente a um ano oumenos, as contas a receber são classi-
ficadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-
lante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método da taxa efetiva de juros menos a perdas estimadas para créditos de liqui-
dação duvidosa (“PECLD”ou impairment). Na prática, são normalmente reconhe-
cidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária.
2.6 Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de
realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média
ponderadamóvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração
compreende os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos di-
retos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade
operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de rea-
lização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os
custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a
venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado
de cada importação. 2.7 Ativos intangíveis: (a) Ágio: O ágio (goodwill) é repre-
sentado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição de
um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da contro-
lada adquirida. O ágio é testado anualmente para verificar perdas (impairment).
Ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por
impairment. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas.
Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor contábil do
ágio relacionado com a entidade vendida. O ágio é alocado a Unidades Gerado-
ras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as
Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa
que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou,
e são identificadas de acordo com o segmento operacional. (b) Marcas registra-
das e licenças:Asmarcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são
demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. Asmarcas registradas e as licen-
ças adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo valor
justo na data da aquisição. Posteriormente, as marcas e licenças, avaliadas com
vida útil definida, são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortiza-
ção acumulada. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados,
mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recupe-
rável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de
vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação con-
tinua a ser justificável. (c) Relações contratuais com clientes - carteira de clien-
tes: As relações contratuais com clientes, adquiridas de uma combinação de ne-
gócios, são reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. As relações
contratuais com clientes têm vida útil finita e são contabilizadas pelo seu valor de
custo menos a amortização acumulada. A amortização é calculada usando omé-
todo linear durante a vida esperada da relação com o cliente que é de 13,5 anos.
(d) Softwares: As licenças de software são capitalizadas com base nos custos in-
corridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para se-
rem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos
softwares de cinco anos. Os custos associados à manutenção são reconhecidos
como despesas, conforme incorridos. 2.8 Imobilizado: Terrenos e edificações
compreendem, principalmente, a fábrica, depósitos de matéria-prima e escritó-
rios. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição
dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamentos relaciona-
dos com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são incluídos
no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme
apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos fu-
turos associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança.
O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos
emanutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando
incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é
calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus
valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: Anos
Edificações 25
Máquinas 5-10
Veículos 5
Móveis, utensílios e equipamentos 10
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropria-
do, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente bai-
xado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que
seu valor recuperável estimado (Nota 3.1.a). A Companhia tempor política avaliar
a vida útil de seus ativos no momento inicial da aquisição e posteriormente ao
início do processo produtivo em base anual. Os ganhos e as perdas de alienações
são determinados pela comparação dos resultados como seu valor contábil e são
reconhecidos em “Outras receitas operacionais, líquidas” na demonstração do
resultado. 2.9 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma
vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperá-
vel (impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente
ou com maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem
umpossível impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados
para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por
impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor re-
cuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos
seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impair-
ment, os ativos são agrupados nos níveismais baixos para os quais existam fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)).
Para fins desse teste, o ágio é alocado para as Unidades Geradoras de Caixa ou
para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da com-
binação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo
com o segmento operacional. Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que te-
nham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a
análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. Impairment
de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. Unidades gera-
doras de Caixa: Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados

nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separa-
damente (Unidade Geradora de Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros, exceto o
ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequente-
mente para a análise de umapossível reversão do impairment na data do balanço.
Uma unidade geradora de caixa de um ativo é omenor grupo de ativos que inclui
esse ativo e gera entradas de caixa que são em grande parte independentes das
entradas de caixa provenientes de outros ativos ou grupos de ativos. A identifica-
ção de uma unidade geradora de caixa do ativo envolve julgamento. A Compa-
nhia não determina o valor individual dos seus ativos e considera apenas uma
Unidade Geradora de Caixa, uma vez que seus ativos não geram entradas de cai-
xa independentes daquelas provenientes de outros ativos. 2.10 Fornecedores:
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivos não circulantes. Elas
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.11 Empréstimos e financiamentos e debêntures a pagar:Os empréstimos e
financiamentos e as debêntures a pagar são reconhecidos, inicialmente, pelo va-
lor justo, líquidos dos custos de transação e são, subsequentemente, demonstra-
dos pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líqui-
dosdoscustosde transição)eovalor total apagaré reconhecidanademonstração
do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos e as
debêntures a pagar estejam em aberto, utilizando o método de taxa linear de
juros. Os empréstimos e financiamentos e as debêntures são classificados como
passivo circulante, a menos que o Companhia tenha um direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12meses após a data do balanço.
2.12Benefícios a empregados: (a)Obrigaçõesdepensão:ACompanhia ofere-
ce a seus empregados planos de previdência de contribuição definida, por meio
de instituição privada. (b) Participação nos lucros e bônus: O reconhecimento
dessa participação é efetuado mensalmente de acordo com o cumprimento das
metas estabelecidas pela Companhia. No encerramento do exercício as metas e
os objetivos em relação ao real são revisados, momento em que o valor pode ser
mensurado demaneira confiável pela Companhia. (c) Planode saúde:ACompa-
nhia oferece a seus empregados e ex-empregados benefício de assistência médi-
ca que se qualificam como obrigações pós-emprego. Os custos esperados desse
benefício são acumulados durante o período do emprego, usando a mesma me-
todologia contábil que é usada para os planos de pensão de benefício definido.
Essas obrigações são avaliadas, anualmente, por atuários independentes qualifi-
cados. 2.13 Provisões: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia
tem uma obrigação presente, ou não formalizada como resultado de eventos já
incorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar
a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não
incluem as perdas operacionais futuras. As provisões são mensuradas pelo valor
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando
uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais demerca-
do do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O au-
mento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido
como despesa financeira. Os incentivos de vendas, que incluem os incentivos aos
consumidores e aos clientes, são registrados como redutor da receita de vendas
no momento da venda. A provisão é calculada com base em cada programa pro-
mocional, no momento da venda dos produtos a que estas se relacionam ou
quando incorridas. 2.14 IR e CS - correntes e diferidos: As despesas de IR e CS
do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre
a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de IR e a CS
corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, pe-
riodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impos-
tos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal apli-
cável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado,
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR e a CS
corrente são apresentados líquidos no passivo quando houver montantes a pa-
gar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total
devido na data do relatório. O IR e a CS diferidos são reconhecidos usando-se o
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças
entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demons-
trações financeiras. A Companhia também reconhece provisões por conta de si-
tuações em que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos.
Quando o resultado dessas questões é diferente dos valores inicialmente estima-
dos e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e dife-
ridos no período em que o valor definitivo é determinado. Os impostos de renda
diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço, uma vez
que há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tri-
butos correntes, e estão relacionados com amesma autoridade fiscal. 2.15 Capi-
tal social:As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 2.16 Reco-
nhecimento da receita: A Companhia segue a estrutura conceitual da norma
IFRS 15/CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes para reconhecimento da re-
ceita que é baseada no modelo de cinco etapas: (i) identificação de contratos
com clientes; (ii) identificação de obrigações de desempenho nos contratos; (iii)
determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação à obri-
gação de desempenho prevista nos contratos e (v) reconhecimento da receita
quando a obrigação de desempenho é atendida. A receita é reconhecida quando
não há mais obrigação de desempenho para ser atendida pela Companhia, por-
tanto, quando o controle dos produtos é transferido ao cliente e este tem a capa-
cidade de determinar o seu uso e obter substancialmente todos os benefícios do
produto. (a)Venda de produtos:A Companhia fabrica e comercializa uma varie-
dade de produtos derivados do tomate, vegetais, temperos e doces. As vendas
dos produtos são reconhecidas sempre que a Companhia efetua a entrega dos
produtos aos seus clientes, em sua grande maioria mercados de pequeno e mé-
dio porte. A efetivação da venda não ocorre até que: (i) os produtos tenham sido
entregues no local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda tenham
sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha aceitado os produtos de acor-
do com as práticas comerciais firmadas entre as partes; e (iv) as disposições de
aceitação tenham sido acordadas, ou a Companhia tenha evidências objetivas de
que todos os critérios para aceitação foram atendidos. Os produtos são frequen-
temente vendidos comdescontos por volume. Os clientes têm o direito de devol-
ver produtos com defeitos. As vendas são registradas com base no preço especi-
ficado nos contratos de venda, líquidas dos descontos por volume e das
devoluções estimadas na época da venda. A experiência acumulada é usada para
estimar e provisionar descontos e devoluções. Os descontos são baseados na po-
lítica comercial. (b) Receita financeira:A receita financeira é reconhecida confor-
me o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa li-
near de juros. 2.17 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio:
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas é re-
conhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao
final do exercício, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo
obrigatório somente é provisionado na data emque são aprovados pelos acionis-
tas, em Assembleia Geral. 2.18 Pronunciamentos contábeis e interpretações
emitidos recentemente e ainda não adotados pela Companhia: Não há nor-
mas CPC/IFRS ou interpretações ICPC/IFRIC aplicáveis à Companhia, ainda que
não entraram em vigor, que poderiam ter impacto significativo sobre as demons-
trações financeiras da Companhia. 2.19 Mudanças nas políticas contábeis e
divulgações: As normas e interpretações, aplicáveis à Companhia, que entraram
em vigor a partir de 1º/01/2019 são as seguintes: • IFRS 16/CPC 06 (R2) - “Arrenda-
mentos” - A Companhia adotou a partir de 1º/01/2019 as diretrizes dessa norma
nova que determinou que os arrendatários passam a ter que reconhecer o passi-
vo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para pratica-
mente todos os contratos de arrendamentomercantil, incluindo os operacionais,
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de cur-
to prazo ou de baixo valor. A Companhia avaliou seus contratos em 1º/01/2019 e
concluiu que não há impactos relevantes nessa data uma vez que seus contratos
de arrendamento foram encerrados dentro do exercício de 2019. • IFRIC 23/ICPC
22 -“Incerteza sobreTratamento deTributos sobre a Renda”. A nova interpretação,
em vigor a partir de 1º/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhe-
cimento emensuração do CPC 32 - Tributos sobre o Lucro (IAS 12 - IncomeTaxes)
quando os tratamentos fiscais são incertos, em virtude de quaisquer procedi-
mentos fiscais adotados na apuração do IR da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da CS so-
bre o Lucro Líquido (CSLL) que possam ser questionados por autoridade fiscal e,
consequentemente, implicar aumento ou diminuição de ativos, passivos fiscais
correntes e diferidos. A Companhia avaliou a probabilidade de aceitação das au-
toridades fiscais em relação ao tratamento fiscal de tributos sobre o lucro consi-
derados como incertos e concluiu que não há impactos do ICPC 22, dado que os
procedimentos adotados para apuração e reconhecimento dos tributos sobre o
lucro refletem a aplicação das normas tributárias, bem como uma interpretação
adequada considerando decisões e precedentes administrativos e judiciais.
2.20 Reapresentação das cifras comparativas:A Administração da Companhia
decidiu por reapresentar as cifras comparativas de balanço patrimonial em fun-
ção de ajustes de IR diferido ativo, sobre ágio na aquisição de negócios da
Coniexpress S.A., registrado indevidamente em anos anteriores, além de reclassi-
ficar na demonstração do resultado gastos com fretes de vendas registrados
como “despesas de vendas” para rubrica custos das vendas. A tabela a seguir
resume os impactos nas demonstrações financeiras de 2018:

Item

Original-
mente

apresentado

Ajustes e
reclassi-
ficações

Reapre-
sentado

Balanço Patrimonial: Ativo/Circulante 563.997 – 563.997
Não circulante 1.832.448 31.638 1.864.086
Realizável a longo prazo 280.220 (62.024) 218.196
IR diferido (i) 62.024 (62.024) –
Imobilizado 808.741 – 808.741
Intangível (i) 743.487 93.662 837.149
Total do ativo 2.396.445 31.638 2.428.083
Passivo/Circulante 414.415 – 414.415
Não circulante 684.183 31.638 715.821
IR diferido (i) – 31.638 31.638
Total do passivo 1.098.598 31.638 1.130.236
Patrimônio Líquido 1.297.847 – 1.297.847
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.396.445 31.638 2.428.083
Demonstração do resultado:Operações continuadas
Receita operacional líquida 1.009.471 1.009.471
Custo das vendas (787.325) (115.678) (903.003)
Lucro bruto 222.146 (115.678) 106.468
Despesa com vendas (243.599) 115.678 (127.921)
Lucro operacional (113.060) – (113.060)
Prejuízo do exercício (100.425) – (100.425)
(i) Companhia reapresentou valores originalmente reconhecidos como IR e CS dife-
ridos para a rubrica de intangível - ágio como consequência da revisão da base fiscal
do ágio originado na aquisição da Coniexpress S.A. em 2011. A revisão da base fiscal
do ágio foi motivada por fiscalização da Receita Federal conforme divulgado na
Nota 25(c). O impacto da reclassificação é de R$ 93.662. 3. Estimativas e julgamen-
tos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluin-
do expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
3.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a Com-
panhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
social, estão contempladas a seguir. (a) Provisão para redução do valor recuperá-
vel de contas a receber de clientes:ACompanhia aplica a abordagem simplificada
para registrar provisões para perdas estimadas de crédito conforme estabelecido
pelo CPC 48. A provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber de
clientes é constituída emmontante considerado suficiente para cobrir as prováveis
perdas em sua realização ao longo da vida útil para todas as contas a receber. A
política contábil para estabelecer a provisão requer a análise individual das faturas
de clientes inadimplentes em relação às medidas de cobrança adotadas por depar-
tamento responsável, ou seja, o risco de inadimplência e nas taxas de perdas espe-
radas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer essas premissas e para se-
lecionar dados para o cálculo do impairment com base no seu histórico, nas
condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada exercí-
cio. (b) Redução ao valor recuperável de ativos: A cada encerramento de exercí-
cio social, a Companhia revisa a vida útil os saldos dos ativos imobilizados, ativos
intangíveis com vida útil definida, bem como avalia a existência de indicativos de
que esses ativos têm sofrido redução em seus valores de recuperação. Na existência
de tais indicativos, a administração efetua uma análise detalhada do valor recuperá-
vel para cada ativo, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. (c) Perda
(impairment) do ágio:Oágio é contabilizado pelo custo e não amortizado,mas sim
testado no mínimo anualmente para fins de redução ao valor recuperável, ou sem-
pre que houver indícios de redução ao valor recuperável da unidade geradora de
caixa (“UGC”) à qual ele foi alocado. Perdas por impairment reconhecidas sobre o
ágio não são revertidas. As UGC são avaliadas anualmente pela administração da
Companhia, sendo descritas em Nota 13. (d) Benefícios de planos de saúde: O
valor atual da obrigação de plano de saúde depende de uma série de fatores que

são determinados com base em cálculos atuariais, os quais utilizam uma série de
premissas. As principais premissas atuariais são estabelecidas para antecipar even-
tos futuros e são utilizados nos cálculos de benefícios e outras despesas com bene-
fícios de longo prazo. Esses fatores incluem taxa de juros, custo complano de saúde,
taxa de descontos, aumento de salários, além de expectativa de vida. (e) Provisão
para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas: Provisões são constituídas
para todas as contingências referentes a processos judiciais que representem per-
das prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilida-
de de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a ju-
risprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. (f) IR, CS e
outros impostos: Emmuitas operações, a determinação final do imposto é incerta.
A Companhia também reconhece provisões por conta de situações emque é prová-
vel que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado dessas
questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas dife-
renças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o
valor definitivo é determinado. O IR e a CS diferidos são reconhecidos nas demons-
trações financeiras na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estejam disponíveis para a sua compensação. A administração avalia a realização
dos créditos diferidos com base em projeções de resultados que são afetadas por
premissas que podem sofrer alterações significativas, tais como: pagamento das
debêntures no seu vencimento e outras premissas aplicáveis utilizadas na avaliação
do impairment do ágio (Nota 13). As alíquotas definidas atualmente para determi-
nação desses impostos, são de 25% para o IR e de 9% para a CS. A despesa com IR e
CS compreende os impostos de renda e CS correntes e diferidos. O imposto corren-
te e o imposto diferido são reconhecidos no resultado amenos que estejam relacio-
nados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimô-
nio líquido ou em outros resultados abrangentes. (g) Determinação do prazo de
arrendamento:Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração conside-
ra todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercí-
cio de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da opção de rescisão. As
opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são incluídas no
prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrenda-
mento será prorrogado (ou que não será rescindido). Para arrendamentos de salas
comerciais e veículos, a Companhia considera fatores tais como (i) se a rescisão (ou
não prorrogação) incorrer emmultas significativas, é razoavelmente certo de que a
Companhia irá efetuar a prorrogação (ou não irá efetuar a rescisão), (ii) as práticas
passadas referentes aos períodos de utilização de tipos específicos de ativos (arren-
dados ou próprios) e de duração de arrendamentos, (iii) e os custos e a disrupção
nos negócios necessárias para a substituição do ativo arrendado. A maioria das op-
ções de prorrogação em arrendamentos de escritórios e veículos não foi incluída no
passivo de arrendamento porque a Companhia pode substituir estes ativos sem
custo significativo ou interrupção nos negócios. (h) Continuidade operacional:
Conforme descrito na Nota 1, a administração da Companhia elaborou suas de-
monstrações financeiras no pressuposto de continuidade das suas operações e des-
creve na Nota 1 o plano da administração para a consecução de suas atividades nos
próximos exercícios o qual considera em suas principais ações, amelhoria na gestão
dos custos, mix de produtos, canais diretos de vendamais eficientes, e um portfólio
voltado para atingir um mercado mais amplo. A ocorrência desses eventos em sua
plenitude e em um período de tempo apropriado são considerados julgamentos
críticos pela administração da Companhia. 4. Gestão de risco financeiro:
4.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem a riscos fi-
nanceiros, de mercado (incluindo risco de moeda e risco de taxa de juros), risco de
crédito e risco de liquidez. A política de gerenciamento de risco da Companhia foi
estabelecida pela Kraft Heinz Company e é controlada pela Tesouraria. Nos termos
dessa política, os riscos de mercado são monitorados diariamente, mantendo o
nível necessário de flexibilidade financeira. A Companhia utiliza instrumentos
financeiros derivativos na gestão de risco. (a) Risco de mercado: Risco cambial:
O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas
por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem valores do contas a
pagar decorrentes de transações em moeda estrangeira. Em 31/12/2019 e de 2018
a Companhia tinha passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes
descritos a seguir: 2019 2018

Passivo
Moeda

estrangeira Reais
Moeda

estrangeira Reais
Fornecedores: Dólar (US$) 2.299 9.267 19.971 77.384
Euro (€) 116 526 1.138 5.052
Real – 235.854 – 200.089

– 245.647 – 282.525
Contas a pagar partes relacionadas
Dólar (US$) 11.132 51.339 8.395 32.528
Libra (£ ) 9 46 – –
Dólar canadense (C$) 30 93
Euro (€) 327 1.483 1.072 4.759
Real – – – 12.499

– 52.961 – 49.786
(b) Risco de crédito:O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa,
bem como exposições de crédito a clientes do atacado e varejo, incluindo contas
a receber em aberto. A Companhia avalia a qualidade do crédito do cliente, le-
vando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fa-
tores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classifica-
ções internas de acordo com a política de vendas da Companhia que considera o
nível de risco de crédito a que está disposta no curso de seus negócios. (c) Risco
de liquidez: O risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de
prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para admi-
nistrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diaria-
mente pela área de Tesouraria. A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo de-
partamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas
das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa su-
ficiente para atender às necessidades operacionais. O excesso de caixa mantido
pela Companhia é investido em aplicações de curto prazo com incidência de ju-
ros, com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem
conforme determinado pela previsão acimamencionada. 4.2 Gestão de capital:
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas
e benefícios às outras partes interessadas, além demanter uma estrutura de capi-
tal ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital da
Companhia, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas
têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital
aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por
exemplo, o nível de endividamento. Condizente com outras companhias do se-
tor, a Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem finan-
ceira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capi-
tal total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos), subtraído do montante de cai-
xa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimô-
nio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida.
Os principais indicadores de alavancagem estão assim resumidos:

2019 2018
Empréstimos com terceiros 1.562 3.228
Debêntures a pagar 661.149 661.199
Menos: caixa e equivalentes de caixa (34.815) (92.663)
Dívida líquida 627.896 571.764
Total do patrimônio líquido 1.106.509 1.297.847
Dívida líquida/patrimônio líquido 56,75% 44,05%
5. Instrumentos financeiros por categoria: 2019 2018
Custo amortizado: Caixa e equivalentes de caixa 34.815 92.663
Contas a receber de clientes 163.416 136.826
Contas a receber de partes relacionadas 82.846 78.582
Depósitos judiciais 8.455 8.797

289.532 316.868
Custo amortizado 995.272 1.008.202
Fornecedores e Fornecedores confirming 245.647 282.525
Contas a pagar a partes relacionadas 52.961 49.786
Empréstimos e financiamentos 1.562 3.228
Passivo de arrendamento 3.237 –
Empréstimos incentivados 30.716 11.464
Debêntures a pagar 661.149 661.199
Valor justo por meio do resultado 871 747
Contratos a termo (‘Forward’) 871 747
A Administração é de opinião que os instrumentos financeiros, que estão reco-
nhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não apre-
sentam variações significativas em relação aos respectivos valores de mercado
nas datas de encerramento de cada período de relatório. A Companhia, cujas
operações estão expostas ao risco cambial, é requerida a proteger suas posições
via operações de hedge, efetuadas sob a orientação do departamento financeiro.
O principal objetivo é proteger seus compromissos assumidos em dólar de osci-
lações nos preços futuros, de forma a proporcionar maior previsibilidade em sua
operação. A Companhia pratica operações de NDF (Non Deliverable Forward), as
quais possuem a finalidade de proteção contra as oscilações das taxas de câmbio,
cobrindo assim, apenas a exposição cambial pelo prazo de pagamento concedi-
do por fornecedores na compra de componentes importados. Em 31 de dezem-
bro, os instrumentos financeiros derivativos podem ser assim demonstrados:

Valor
Notional

Valor
Justo

Valor justo
a pagar

Contratos a termo (Foward) 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Posição comprada-USD 74.309 44.603 (871) (747) (871) (747)

74.309 44.603 (871) (747) (871) (747)
O saldo da rubrica “Empréstimos e financiamentos” é atualizado monetariamente
com base nos índices de mercado e nas taxas contratuais (Nota 16) e nos juros vari-
áveis em virtude das condições de mercado; portanto, o saldo devedor registrado
nas datas de encerramento de cada período de relatório está próximo do valor de
mercado. Contudo, tendo em vista que não hámercado ativo para esses instrumen-
tos, diferenças poderiam ocorrer se tais valores fossem liquidados antecipadamen-
te. 6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos
ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode ser avaliada mediante
uma graduação de risco (credit rating) interna: 2019 2018
Grupo A 93.813 80.185
Grupo B 71.905 61.460
Grupo C 7.536 6.440
Total de contas a receber de clientes 173.254 148.085
• Grupo A - clientes de grande porte com liberação automática de crédito; • Grupo
B - clientes de médio porte, com limites de crédito definidos; • Grupo C - clientes
de pequeno e médio porte, com limites de crédito definidos. A Companhia
possui um cadastro demais de 50.000 clientes em todo o Brasil. Os clientes ativos,
assim considerados, são aqueles que mantêm suas compras no mínimo uma vez
por quadrimestre, e são monitorados automaticamente, por intermédio de troca
de informações com empresas especializadas. O crédito é imediatamente
bloqueado nos seguintes casos: restrições externas recebidas, duplicatas
vencidas, insuficiência de limite interno de crédito e atrasos nos pagamentos.
Além disso, os limites são revistos pelo Departamento de Crédito nos seguintes
casos: por reativação de cliente, por solicitação de aumento de limite e por
vendas especiais. O risco de crédito ficamitigado, não só emvirtudedos controles
exercidos, como também pela pulverização dos clientes, não havendo
significativa concentração, além daqueles classificados no Grupo A.
7. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Recursos em banco e em caixa 34.047 8.674
Depósitos bancários de curto prazo (i) 768 83.989

34.815 92.663
(i) Os depósitos bancários de curto prazo são indexados por Certificados de Depósi-
to Bancário (CDBs), remunerados por taxas entre 65% e 101,5% (2018 entre 70% e
101,5%) da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e são contrata-
dos em instituições financeiras que operam no Brasil. Esses depósitos são classifica-
dos nesta rubrica por serem ativos financeiros compossibilidade de resgate imedia-
to, com insignificante variação de valor e conforme intenção de uso dos recursos
pela administração, desta forma, a Companhia pode sacar os valores de CDBs a
qualquer momento sem efeito significativo de multas ou deduções contratuais.
8. Contas a receber de clientes: 2019 2018
Contas a receber de clientes 173.254 148.085
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (9.838) (11.259)

163.416 136.826
Em 31 de dezembro, os saldos de contas a receber por data de vencimento
estavam assim apresentados: 2019 2018
A vencer 147.695 107.979
Vencidos: Até 60 dias 5.491 26.102
Acima de 60 dias 20.068 14.004

173.254 148.085
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:

2019 2018
Saldo no início do exercício (11.259) (9.042)
Provisão do exercício (3.165) (3.790)
Reversão de provisão 4.586 1.573
Saldo no fim do exercício (9.838) (11.259)
9. Estoques: 2019 2018
Produtos em processo (i) 78.639 69.104
Embalagens 7.053 27.428
Produtos acabados 64.166 85.007
Almoxarifado 40.533 31.440
Mercadorias para revenda (ii) 13.292 4.948
Matérias-primas 17.995 11.290
Estoque em poder de terceiros e outros 27.579 32.147

249.257 261.364
(i) Refere-se à polpa de tomate in natura, decorrente do período de entre safra ao
qual a polpa é mantida armazenada. (ii) Referem-se a produtos importados da
H.J. Heinz Company, tais como derivados de tomates e sementes.

CNPJ nº 50.955.707/0001-20Heinz Brasil S.A.

10. Impostos a recuperar: 2019 2018
IRPJ e CSLL antecipados 39.361 38.414
ICMS a recuperar 10.223 28.079
ICMS sobre ativo imobilizado 22.499 28.842
PIS e COFINS a recuperar (i) 160.685 58.219
PIS e COFINS sobre ativo imobilizado 16.512 15.163
INSS a recuperar 5.036 5.036
Outros 399 5.311

254.715 179.064
Circulante 47.688 52.040
Não circulante 207.027 127.024

254.715 179.064
(i) Os saldos consolidados de PIS e COFINS em 31/12/2019, incluem os créditos
fiscais nomontante R$ 131.192 (R$ 47.953 em 31/12/2018), oriundos do processo
judicial transitado em julgado em 22/11/2018, a favor da Companhia, que reco-
nheceu o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS
e COFINS. A Receita Federal do Brasil iniciou processo de fiscalização, nos termos
da Lei 13.670/18, com o objetivo de homologar os créditos de PIS e COFINS resul-
tado da disputa que tratou da exclusão do ICMS das bases destas contribuições.
A Companhia tem envidado todos os esforços, inclusive medidas judiciais, para
atender de forma tempestiva as solicitações deste procedimento fiscalizatório e
assim continuar compensando seus referidos créditos tributários. Reconheci-
mentode créditos tributários decorrentes do trânsito em julgadodaaçãode
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS: A Companhia conta-
bilizou em 2018 créditos tributários referente a ação judicial com expectativa de
ganho provável, de acordo com a avaliação de seus assessores legais. Essa ação
tem por objeto a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e
à COFINS. No tocante à essa matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento

comRepercussão Geral (RE 574.706/PR), pacificou o entendimento de que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e,
dessa forma, não pode integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS. Em 22/11/2018 transitou em julgado o processo referido acima. Essa
ação foi ajuizada no ano de 2015, com efeitos retroativos ao ano de 2010. Como
consequência dessa decisão em última instância, o tema discutido nesse proces-
so deixa de ser considerado ativo contingente. A mensuração dos valores em
questão envolve diversas variáveis, incluindo a existência de documentação dis-
ponível para apuração, dentre outros fatores com diferentes níveis de complexi-
dade. No que tange ao período anterior ao exercício de 2012, a Companhia ainda
não havia identificado a documentação física e digital que suporte tal levanta-
mento, em decorrência da inexistência de sistemas digitais específicos, sendo
necessário determinarmecanismos alternativos paramensuração dos valores em
tais períodos, bem como avaliar a realização dos referidos valores. Nesse sentido,
e considerando as informações disponíveis entre os exercícios de 2010 a 2018, a
Companhia, com base em suamelhor estimativa, efetuou amensuração do valor
do crédito tributário referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, cuja realização entende ser praticamente certa. Essa apuração, com base
nos critérios anteriormente mencionados, resultou em valor de ativo em
31/12/2018 no montante de R$ 47.953 mil. Ao longo de 2019, a Companhia se-
guiu com a apuração definitiva desses valores e reconheceu o valor complemen-
tar de R$ 83.239 mil, totalizando o montante de R$ 131.192 mil em 31/12/2019.
11. Adiantamentos diversos: 2019 2018
Adiantamentos de importação 3.777 4.870
Adiantamentos a fornecedores 16.672 12.569
Adiantamentos a funcionários 1.752 977
Outros 2.450 2.674

24.651 21.090

A Companhia revisa anualmente a vida útil de seu ativo imobilizado, dessa forma
em 31/12/2019 e 2018 não foram identificados evidencias objetivas de mudan-
ças de vida útil do ativo. De acordo com o CPC 01 (R2) - Redução ao valor recupe-
rável do ativo (impairment) - A Companhia avaliou os indicativos internos e exter-
nos de impairment e não identificou indícios de perda ao valor recuperável.
Durante 2018, a Companhia capitalizou custos de empréstimos no valor de
R$ 12.270. Esses custos foram capitalizados a uma taxa média de 11,5% a.a.
13. Intangível:

Exercício findo em 31/12/18

Ágio
(good-

will)

Marcas
registra-

das e
licenças

Carteira
de

clientes

Soft-
wares
adqui-
ridos Total

Saldo inicial 531.292 229.000 19.138 22.333 801.763
Aquisições – – – 14.154 14.154
Transferências de imobilizado – – – 34.638 34.638
Amortização – – (2.394) (11.012) (13.406)
Saldo contábil, líquido 531.292 229.000 16.744 60.113 837.149
Em 31/12/2018: Custo 531.292 229.000 32.300 78.726 871.318
Amortização e
impairment acumulados – – (15.556) (18.613) (34.169)
Saldo contábil líquido 531.292 229.000 16.744 60.113 837.149
Exercício findo em 31/12/2019
Saldo inicial 531.292 229.000 16.744 60.113 837.149
Aquisições – – – – –
Transferência de imobilizado – – – 24.888 24.888
Baixa – – – (3.568) (3.568)
Amortização – – (2.393) (18.603) (20.996)
Saldo contábil, líquido 531.292 229.000 14.351 62.830 837.473
Em 31/12/2019: Custo 531.292 229.000 32.300 103.614 896.206
Amortização e impairment
acumulados – – (17.949) (40.784) (58.733)
Saldo contábil líquido 531.292 229.000 14.351 62.830 837.473
i. A Companhia revisa anualmente a vida útil de seu ativo intangível com vida útil
definida, dessa forma em 31/12/2019 não foram identificadas evidências
objetivas de mudanças de vida útil do ativo. De acordo com o CPC 01 (R2) -
Redução ao valor recuperável do ativo (impairment) - A Companhia avaliou os
indicativos internos e externos de impairment e não identificou necessidade de
provisão para perda. Em relação aos ativos com vida útil indefinida (marcas e
ágio) a Companhia efetuou teste de impairment no final do ano, e não identificou
ajuste por impairment: (i) Conforme mencionado na Nota 2.20, a Companhia
reapresentou valores originalmente reconhecidos como IR e CS diferidos para a
rubrica de intangível - ágio como consequência da revisão da base fiscal do ágio
originado na aquisição da Coniexpress S.A. em 2011 e consequentemente o IR e
a CS diferidos sobre o ágio. A revisão da base fiscal do ágio foi motivada por
fiscalização da Receita Federal conforme divulgado na Nota 25(c). Teste de
ativos de vida útil indefinida para verificação de Impairment: O valor
recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso.
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do IR e da CS, baseadas em
orçamentos financeiros aprovados pela administração para um período de cinco
anos. No exercício findo em 31/12/2019, a Companhia realizou o teste anual de
impairment do ágio alocado à toda companhia uma vez que foi identificado
apenas uma UGC (Unidade geradora de Caixa), decorrente de aquisição de
negócios da Coniexpress S.A. em 2011. Adicionalmente, conforme mencionado
na Nota 2.20, a Companhia reclassificou valores de 31 de dezembro 2018, no
montante de R$ 93.662, originalmente reconhecidos como IR e CS diferidos para
a rubrica de intangível - ágio como consequência da revisão da base fiscal do ágio
originado na aquisição da Coniexpress S.A. em 2011. Com isso, o valor total do
referido ágio em 31/12/19 e 2018 é de R$ 531.292. A Companhia avaliou a
recuperação do montante do ágio com base no seu valor em uso, utilizando o
modelo de fluxo de caixa descontado para a referida UGC. O processo de
estimativa do valor em uso envolve a utilização de premissas, julgamentos e
estimativas sobre os fluxos de caixa futuros e representa a melhor estimativa da
Companhia, tendo sido as referidas projeções aprovadas pela Administração. O
teste de recuperação da UGC não identificou a necessidade de reconhecimento
de perda. A projeção de fluxo de caixa contemplou o período de 13 anos
acrescido do valor residual calculado pela perpetuação do saldo de caixa no
décimo quarto ano, descontado ao valor presente pelo Custo Médio Ponderado
de Capitais (Weighted Average Cost of Capital (WACC)). Esta taxa considera
diversos componentes do financiamento, dívida e capital próprio utilizados pela
Companhia para financiar suas atividades. As principais premissas utilizadas nos
cálculos do valor em uso em 31/12/19, para a referida UGC, são as que seguem:
Premissas: Taxa de Crescimento - 4,0 % a.a.; Taxa de desconto - antes dos
impostos (WACC - Nominal e Real) - 11,82 %a.a.. A Administração determinou a
margem bruta orçada com base em suas expectativas para o desenvolvimento
domercado, e crescimento baseado no histórico e perspectivas suportadas pelos
orçamentos preparados e aprovados pela administração. As taxas de crescimento
médias ponderadas utilizadas são consistentes com as previsões incluídas nos
relatórios do setor e no planejamento estratégico da Companhia. Se a margem
bruta orçada usada no cálculo do valor em uso para a UGC fosse 0.5 p.p. ou
1 p.p. menor que as estimativas da administração, em 31/12/2019, a
Companhia teria reconhecido uma perda (impairment) do ágio de R$ 101.594 e
R$ 195.912, respectivamente.
14. Fornecedores: 2019 2018
Fornecedores nacionais de mercadorias 200.926 166.801
Fornecedores no exterior 2.455 37.041
Fornecedores de serviços de transportes 11.683 13.944

215.064 217.786
15. Fornecedores - confirming: 2019 2018
Fornecedores - risco sacado 30.583 64.739
A Companhia firmou contrato junto a instituições financeiras, com o objetivo de
permitir aos fornecedores no mercado interno a antecipação de recebimento.
Nessa operação, os fornecedores transferem o direito de recebimento de títulos
de vendas das mercadorias e insumos para as instituições financeiras. Ressalta-se
que embora os fornecedores tenham o direito ao recebimento do crédito anteci-
pado, esse recebimento ocorre com desconto financeiro baseado nas taxas prati-
cadas pelo banco. O Confirming é opcional por parte do fornecedor, e caso esses
optem por não utilizar a ferramenta “confirming” a Companhia efetuará o paga-
mento no prazo previsto no contrato, sem desconto. Adicionalmente, todo risco
de crédito que baseia o desconto financeiro é calculado por meio do relaciona-
mento e risco de crédito que a Companhia apresenta, nesse sentido,a Companhia
não deixou de reconhecer o passivo financeiro - fornecedores, em detrimento ao
reconhecimento da rubrica de empréstimos.
16. Empréstimos e Financiamentos:

Financiamento 2019 2018 Finalidade Garantias
Venci-

mentos
Encargos -
% ao ano

Banco do Brasil
(FINAME) 1.562 3.228

Aquisição
de ativo

imobilizado
Alienação
fiduciária

15/12/
2020 5,5

1.562 3.228 – – – –
Circulante 1.562 1.666 – – – –
Não circulante – 1.562 – – – –

1.562 3.228 – – – –
A Companhia não possui cláusulas restritivas em seus empréstimos e
financiamentos. 17. Passivo de arrendamentos:Obalanço patrimonial contém
os seguintes saldos relacionados a arrendamentos.

2019
Obrigações brutas de arrendamento financeiro 13.715
Encargos de financiamento futuro sobre os arrendamentos financeiros (1.380)

12.335
Circulante 3.237
Não circulante 9.098

12.335
18. Impostos e contribuições a recolher: 2019 2018
PIS e COFINS a recolher 766 3.270
ISS a recolher (i) 1.790 255
ICMS a recolher 263 878
IRRF a recolher 1.667 2.031
Outros impostos a recolher 90 48

4.576 6.482
(i) Referem-se às retenções de ISS sobre os serviços de construção tomados dos
prestadores de serviços da nova planta “Fábrica Nova Goiás”, aos quais a
Companhia tem o direto junto aomunicípio de Nerópolis de não pagamento tão
logo a Secretaria da Fazenda do município revise as notas. Por política contábil a
Companhia registra o passivo e ativo no mesmo valor e o compensa tão logo
aprovação dos créditos seja aprovada.
19. Provisão sobre vendas: 2019 2018
Comissões de vendas – 790
Fretes sobre vendas 2.391 1.422

2.390 2.212
20. Provisões diversas: 2019 2018
Provisão para contingências (b) 26.863 11.845
Provisão para benefício de saúde - pós aposentadoria (a) 6.330 4.312

33.193 16.157
(a) Obrigação de benefício de planos de saúde-pós aposentadoria: Aos
empregados elegíveis, a Companhia proporciona benefícios de plano privado de
assistência à saúde pós-aposentadoria, em cumprimento à Lei nº 9.656/1998.
Apesar da manutenção anual do plano de saúde aos empregados elegíveis ser de
responsabilidade integral dos participantes, a Companhia suporta solidariamente o
plano e conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 33-“Benefícios a
Empregados”, e em 31/12/19 registrou provisão no valor de R$ 6.330 (2018-R$
4.312). As principais premissas atuariais utilizadas no cálculo são as seguintes: taxa
de desconto de 11,5%, inflação geral projetada de 4,0%. (b) Provisão para riscos
trabalhistas, cíveis e tributários: A Companhia é parte envolvida em processos
judiciais de natureza trabalhista, cível e tributária emandamento, os quais envolvem
responsabilidades contingentes. Os processos encontram-se em fase de defesa
administrativa e/ou em trâmite na esfera judicial. Com base na opinião de seus
assessores jurídicos internos e externos, a administração da Companhia mantém
provisão para tais riscos em montantes considerados suficientes para fazer face a
eventuais perdas que possam advir de desfechos des favoráveis, conforme a seguir:

Tributárias Cíveis Trabalhistas Total
Em 31/12/2017 992 1.490 5.395 7.877
Adições e atualizações monetárias – – 5.000 5.000
Reversões (992) (40) – (1.032)
Em 31/12/2018 – 1.450 10.395 11.845
Depósitos Judiciais – – (8.797) (8.797)
Exposição líquida – 1.450 1.598 3.048

Tributárias Cíveis Trabalhistas Total
Em 31/12/2018 – 1.450 10.395 11.845
Adições e atualizações monetárias 54 5.187 9.777 15.018
Em 31/12/2019 54 6.637 20.172 26.863
Depósitos Judiciais – – (8.455) (8.455)
Exposição Líquida 54 6.637 11.717 18.408
(c) Perdas possíveis não provisionadas no balanço: Em 31/12/2019, a Compa-
nhia tem ações de natureza trabalhistas, cíveis e tributárias, para os quais a admi-
nistração, com o apoio dos seus assessores jurídicos internos e externos, classifi-
cam a possibilidade de perda como possível, portanto não foi registrada
nenhuma provisão. Segue composição e estimativa:
Contingências 2019 2018
Tributárias 17.407 1.095
Cíveis (i) 86.474 5.410
Trabalhistas 4.815 11.495

108.696 18.000
(i) Refere-se à execução de título extrajudicial para cobrança de multa diária
decorrente de suposto descumprimento de obrigação contratual.
21. Empréstimos Incentivados: Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado deGoiás - FOMENTAR:A Companhia está sujeita às
normas contidas no Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do
Estado de Goiás (FOMENTAR), conforme Lei Estadual nº 13.436/98. O FOMENTAR
é um programa que oferece benefícios fiscais às empresas industriais que
pretendem instalar-se no Estado seja na realização de novos investimentos, seja
na ampliação das unidades já existentes. Do saldo devedor do ICMS apurado no
mês, a Companhia recolhe 30% até o dia 12 do mês seguinte e financia 70%
através do FOMENTAR comprazo de pagamento de até 20 anos, sujeito a juros de
2,4% ao ano, pagos mensalmente. Um valor correspondente a 10% dos 70%
financiados é depositado mensalmente, sob a denominação “bolsa garantia”,
para a Agência de Fomento de Goiás S.A. - Goiás Fomento, a fim de que a
Companhia tenhaodireito departicipar dos leilões queocorremsemestralmente.
Nos leilões a Companhia pode vender ao Estado de Goiás o saldo devedor (70%
do valor financiado, conforme mencionado acima) pelo montante já depositado
no ‘bolsa garantia’ mais 1% do saldo devedor à vista. Logo, a Companhia paga
efetivamente 11% do montante financiado. A diferença entre o que Companhia
paga e o seu respectivo desconto é registrado como ganho na demonstração do
resultado do exercício da mesma forma que o ICMS incorrido pelas vendas de
mercadorias. Todo o valor originado dos referidos leilões deve transitar pelo
resultado do exercício, de acordo com a sua competência, cujo crédito é
contabilizado na mesma rubrica em que a despesa com o ICMS foi registrada, ou
seja, “Impostos sobre vendas”. No exercício de 2019 foi registrado um crédito no
valor de R$ 50.886 (2018 - R$ 54.271). Os valores a pagar de ICMS - FOMENTAR
estão assim demonstrados nas demonstrações financeiras,em rubrica específica
no passivo não circulante:

2019 2018
ICMS a pagar, FOMENTAR 19.674 9.415
Ganho do exercício a ser formalizado no ano subsequente (*) 11.042 2.049

30.716 11.464
(*) O valor registrado em 31/12/2019 refere-se aos valores de ganho referente ao
ICMS devido ao benefício do FOMENTAR referente aos meses de novembro e
dezembro de 2019. Os leilões ocorrem duas vezes ao ano - em junho, onde são
realizados os procedimentos do leilão referente ao ICMS financiado entre
novembro do ano anterior e abril do ano corrente; e em dezembro, onde são
realizados os procedimentos de leilão referente ao ICMS financiado entre maio e
outubro do mês corrente. A Companhia tem alguns requerimentos para manter
o benefício e em 31/12/2019 e 2018 esses requerimentos foram cumpridos.
22. Debêntures a pagar:
Debêntures 2019 Garantias

Venci-
mentos

Encar-
gos a.a. %

Debêntures simples 661.149 Sem garantias 17/04/2028 11,5
661.149

Circulante 6.149
Não circulante 655.000
A Companhia emitiu, em 13/04/18, debêntures simples públicas com esforços
restritos no âmbito da instrução CVM 476, não conversíveis em ações. A quanti-
dade emitida foi de 65.000 títulos, colocados no mercado ao valor unitário de R$
10.000,00, totalizando R$ 655.000.000,00, com vencimento em 15/04/28 e juros
de 11,5% ao ano. Os recursos captados serão utilizados, principalmente, na cons-
trução da nova planta industrial localizada no Estado de Goiás, na expansão do
centro de distribuição e em projetos para o aumento da capacidade produtiva.
23. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social, subscrito e integrali-
zado, está representado por 788.798 ações nominativas e ordinárias, sem valor
nominal, totalizando o montante de R$915.055. Em 6/04/16 a H.J. Heinz Europe-
an Holding B.V. celebrou a compra da participação de 5% do Sr.Salvador Paoletti
Neto, passando a deter 100%do capital social da Companhia. Com isso, a compo-
sição acionária ficou assim estabelecida: Ações ordinárias Percentual

2019 2018 2019 2018
H.J. Heinz European Holding BV 788.640 733.296 99,98 99,98
H.J. Heinz Holding BV 158 147 0,02 0,02

788.798 733.443 100,00 100,00
Em 16/07/2019 e em 22/10/2019, as Assembleias Gerais Extraordinárias aprova-
ram o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 76.000 e R$
26.000, respectivamente. Para esse fim, a Companhia emitiu 55.355 ações ordiná-
rias que foram totalmente integralizadas pelos acionistas da Companhia, H.J.
Heinz Europen Holding BV e H.J. Holding BV. Em 29/03/2018 e em 8/10/2018, as
Assembleias Gerais Extraordinárias aprovaram o aumento do capital social da
Companhia no montante de R$ 181.000 e R$ 62.519, respectivamente. Para esse
fim, a Companhia emitiu 127.131 ações ordinárias que foram totalmente integra-
lizadas pelos acionistas da Companhia, H.J. Heinz Europen Holding BV e
H.J.Holding BV. (b) Distribuição de dividendos:O estatuto social da Companhia
assegura aos acionistas dividendo mínimo obrigatório no montante de 25% do
lucro líquido após a constituição das reservas obrigatórias por lei.

2019 2018
Prejuízo do exercício (293.338) (100.425)
Destinação das reservas: Reserva de incentivo fiscal (50.886) (54.271)
Resultado ajustado (344.224) (154.696)
(c) Reserva legal: Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o es-
tatuto social da Companhia, reserva legal deverá ser constituída mediante desti-
nação de 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação
até atingir 20% do capital social subscrito. (d) Reserva de incentivos fiscais -
FOMENTAR:Omontante obtido através do programa FOMENTAR é considerado
subvenção para investimentos, podendo ser incorporado ao capital social da
pessoa jurídica titular do estabelecimento beneficiário do incentivo ali mencio-
nado ou mantido em conta de reserva para futuros aumentos de capital, vedada
sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer outra parcela a título
de lucro. O saldo de reserva para incentivos fiscais em31/12/2019 é de R$ 593.445
(R$ 542.559 em 31/12/2018). (e) Reserva de capital: A reserva de ágio refere-se
à diferença entre o preço da subscrição que os acionistas pagaram pelas ações e
o seu valor nominal. Por se tratar de uma reserva de capital, somente poderá ser
utilizada para aumento de capital, absorção de prejuízos, resgate, reembolso ou
compra de ações ou pagamento de dividendo cumulativo a ações preferenciais.
Em 31/12/2019, a Companhia possui o montante de R$126.193. 24. Partes rela-
cionadas: (a) Saldos e transações: Em 30/05/2011 a Heinz Brazil S.A. firmou
contrato de empréstimo em Reais no valor de R$ 181.000 comHeinz Finance (Lu-
xemburgo), corrigido por juros de 15% ao ano, pagosmensalmente, e com venci-
mento do principal em 30/03/2018. Adicionalmente, durante o exercício de 2017
a Companhia celebrou mais 2 contratos de empréstimos com partes relaciona-
das, no valor total de R$ 381.302, corrigidos por juros de CDI+3% ao ano. Em
2018, a Companhia liquidou todos os empréstimos de partes relacionadas,
no montante de R$ 521.000. 2019 2018
Circulante Tipo Ativo Passivo Ativo Passivo
Kraft Heinz Brasil Dist. Ltda. Outros – – – (534)
H.J.Heinz Supply Chain EuroBV Contas a pagar – (2.079) – (6.668)
Kraft Heinz Foods Company Contas a pagar – (29.744) – (27.547)
Kraft Foods Group Brands LLC Contas a pagar – (19.029) – –
Delimex de Mexico S.A. de CV Contas a pagar – – – (2.897)
H.J. Heinz Foods Spain SLU Contas a pagar – (664) – (1.056)
Kraft Foods Group Exports LLC Contas a pagar – (1.239) – (10.882)
HJ Heinz Manufactrng Spain Outros – (140) – (119)
H.J. Heinz Foods UK Limited Outros – – – (33)
Alimentos Heinz de Costa Rica Outros – (66) – (50)
Não Circulante
Alimentos Heinz C.A. Reembolso – – 4.744 –
H.J. Heinz Group B.V. Outros – – 11 –
Kraft Heinz Barbados SRL Reembolso 749 – – –

Kraft Heinz Brasil Dist. Ltda.
Contas

a receber 80.483 – 63.722 –
Singapore Pte Ltd. Reembolso – – 399 –
Kraft Heinz Canada ULC Outros 31 – 39 –
Heinz Colombia SAS Reembolso 190 – 328 –
HJ Heinz Co Australia Ltd Outros 4 – 5 –
H.J. Heinz Foods UK Limited Outros 44 – 90 –
Alimentos Heinz de Costa Rica Reembolso 1.345 – 1.909 –
Kraft Heinz Foods Company Reembolso – – 2.244 –
Delimex de Mexico S.A. de CV Reembolso – – 4.222 –
H.J.Heinz Supply Chain EuroBV Reembolso – – 737 –
Kraft Foods Group Exports LLC Outros – – 131 –
Total de partes relacionadas 82.846 (52.961) 78.582 (49.786)

12. Imobilizado:

Terrenos e
edificações Veículos

Máquinas e
equipa-
mentos

Móveis,
utensílios e

equipamentos
de informática

Total em
operação

Obras em
andamento

Adianta-
mento

a forne-
cedores

Direto
de uso

Imobi-
lizado
total

Em 31/12/2018: Saldo inicial 105.626 28 89.309 108.980 303.943 273.198 123.807 – 700.948
Aquisições 124.852 – 31.150 929 156.931 174.140 (119.675) – 211.396
Transferências para intangível 72.473 – 104.611 4.884 181.968 (216.606) – – (34.638)
Baixa por alienação, líquida de depreciação – – (654) (3) (657) – – – (657)
Depreciação (18.913) (11) (41.412) (717) (61.053) – – – (61.053)
Depreciação - mais-valia (1.647) – (5.044) (564) (7.255) – – – (7.255)
Saldo contábil, líquido 282.391 17 177.960 113.509 573.877 230.732 4.132 – 808.741
Em 31/12/2018: Custo 328.496 2.689 449.484 183.203 963.872 230.732 4.132 – 1.198.736
Depreciação acumulada (46.105) (2.672) (271.524) (69.694) (389.996) – – – (389.995)
Saldo contábil, líquido 282.391 17 177.960 113.509 573.877 230.732 4.132 – 808.741
Em 31/12/2019: Saldo inicial 282.391 17 117.960 113.509 573.877 230.732 4.132 – 808.841
Aquisições 6.325 39 126.971 303 133.637 (72.761) – 12.778 73.655
Transferências para intangível 12.456 – 49.556 1.814 63.826 (88.714) – – (24.888)
Baixa por alienação, líquida de depreciação (38) – (285) (473) (796) – – – (796)
Depreciação (25.903) (14) (71.266) (9.989) (107.172) – – (1.796) (108.968)
Provisão para perda – – (10.899) – (10.899) – – – (10.899)
Saldo contábil, líquido 275.231 42 272.037 105.164 652.474 69.257 4.132 10.982 736.845
Em 31/12/2019: Custo 347.239 2.728 614.827 184.847 1.149.641 69.257 4.132 12.778 1.235.808
Depreciação acumulada (72.008) (2.686) (342.790) (79.683) (497.167) – – (1.796) (498.963)
Saldo contábil, líquido 275.231 42 272.037 105.164 652.474 69.257 4.132 10.982 736.845
Taxa anual média de depreciação - % 7 20 12 6 – – – – –

Operações 2019 2018
Importações realizadas 22.026 42.695
Vendas mercado nacional 354.470 300.802
Juros sobre empréstimos – 3.382
(b) Remuneração da administração: A remuneração dos diretores e membros
da administração da Companhia em 2019 foi de R$ 7.793 (2018 - R$ 5.924). A
Companhia não concede benefícios pós-emprego e benefícios de rescisão de
contrato de trabalho. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o es-
tatuto social da Companhia é responsabilidade dos acionistas,em Assembleia
Geral, estabelecer o montante global da remuneração anual do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria. (c) Incertezas sobre o tratamento de tributos sobre
a renda: A Companhia possui autuações recebidas no final do exercício de 2019
o qual a Companhia é questionada por, entre outros assuntos, ter considerado
como dedutível na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as parcelas de
amortização fiscal relativas ao ágio originário da aquisição da Coniexpress.
A Companhia protocolou defesa no início de 2020. A administração, apoiada na
posição de seus assessores jurídicos, entende que as deduções efetuadas serão
provavelmente aceitas em decisões de tribunais superiores de última instância,
pelo seu valor total e, por esse motivo, não registrou qualquer passivo de
IRPJ/CSLL em relação a esses autos que totalizam R$420.662 mil.
25. IR e CS: (a) IRPJ e CSLL diferidos: 2019 2018

Impostos diferidos - ativos
(Reapre-
sentado)

Prejuízo fiscal e base negativa de CS (i) – 126.719
Provisão para bonificação a clientes 1.785 1.653
Provisão contas a pagar 16.783 7.804
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários 11.568 5.714
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.345 3.141
Debêntures 2.091 2.003
Outros 3.043 10.554

38.615 157.588
Impostos diferidos - passivos: Ágio na incorporação (203.990) (189.226)

(203.990) (189.226)
Impostos diferidos - líquido
Ativo (Passivo) não circulante (165.375) (31.638)
(i) Em 2019, em virtude dos novos cenários, a administração da Companhia efe-
tuou uma revisão criteriosa das projeções dos lucros tributáveis futuros, e reco-
nheceu no resultado do exercício findo em 31/12/2019, perdas adicionais por
redução ao valor recuperável dos tributos diferidos ativo sobre prejuízos fiscais,
base negativa de CS e diferenças temporárias. Em 31/12/2019 a Companhia tem
registrado tributos diferidos ativos sobre prejuízos acumulados e diferenças tem-
porárias nomontante de R$ 38.615 (2018, R$ 168.238) que deverão ser realizados
no período de até 10 anos, como demonstrado a seguir:
Até cinco anos 1.461
De cinco a dez anos 37.153
As estimativas de realização dos créditos tributários decorrentes de prejuízos fis-
cais e base negativa de CS, bem como diferenças temporárias estão respaldadas
nas projeções de lucros fiscais tributáveis da Companhia, que são revisadas perio-
dicamente. Essas projeções baseiam-se em premissas e o seu resultado final rea-
lizado pode divergir do projetado. Em 31/12/19, a Companhia não reconheceu
ativos de impostos de R$ 209.159 com relação a prejuízos fiscais e base negativa
de CS no montante total de R$615.174, que podem ser compensados com lucro
tributável futuro. Esses prejuízos fiscais e base negativa de CS não possuemprazo
de vencimento. Conformemencionado na Nota 2.20, a Companhia reapresentou
valores originalmente reconhecidos como IR e CS diferidos para a rubrica de in-
tangível - ágio como consequência da revisão da base fiscal do ágio originado na
aquisição da Coniexpress S.A. em 2011. A revisão da base fiscal do ágio foi moti-
vada por fiscalização da Receita Federal conforme divulgado Nota 24 (c).
(b) Conciliação da despesa de IRPJ e CSLL: 2019 2018
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (159.602) (178.376)
Alíquota - % 34 34
IR e CS 54.265 60.648
Diferenças permanentes
Adições de despesas não dedutíveis (25.883) (15.562)
Exclusões: Incentivo fiscal - Fomentar 17.301 18.452
Amortização ágio incorporação 18.030 18.030
Demais provisões 11.710 (3.617)
Redução para não realização de ativos de impostos
sobre prejuízos fiscais e base negativa de CS (209.159) –
Despesas de IR e CS (133.736) 77.951
Correntes
Diferidos (133.736) 77.951
(c) Incertezas sobre o tratamento de tributos sobre a renda: A Companhia
possui autuações recebidas no final do exercício de 2019 o qual a Companhia é
questionada por, entre outros assuntos, ter considerado como dedutível na apu-
ração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, as parcelas de amortização fiscal rela-
tivas ao ágio originário da aquisição da Coniexpress. A Companhia protocolou
defesa no início de 2020. A administração, apoiada na posição de seus assessores
jurídicos, entende que as deduções efetuadas serão provavelmente aceitas em
decisões de tribunais superiores de última instância, pelo seu valor total e, por
esse motivo, não registrou qualquer passivo de IRPJ/CSLL em relação a esses au-
tos que totalizam R$ 420.662 mil. 26. Receita operacional líquida: A reconcilia-
ção entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
Receita de venda bruta 2019 2018
Mercadorias 1.565.080 1.363.912
Impostos incidentes (237.040) (192.036)
Incentivos de venda (50.830) (59.990)
Devoluções (107.794) (102.415)

1.169.416 1.009.471
27. Custos e despesas por natureza: 2018

2019 (Reapresentado)
Custo das vendas (1.000.186) (903.003)
Despesas com vendas (212.336) (127.921)
Despesas administrativas (100.871) (152.732)

(1.313.393) (1.183.656)
Matéria-prima e embalagem (695.343) (615.896)
Despesas com pessoal (173.550) (143.046)
Fretes sobre vendas (119.231) (117.450)
Despesas commateriais industriais (16.899) (12.522)
Depreciação e amortização (129.963) (81.714)
Gastos gerais de fabricação (53.246) (97.212)
Comissões sobre vendas (5.231) (1.619)
Despesas com serviços de terceiros (7.604) (13.041)
Despesa com propaganda e promoção (32.783) (48.276)
Outras (79.543) (52.880)

(1.313.393) (1.183.656)
28. Outras receitas líquidas: 2019 2018
Indenização com seguro 189 2.085
Venda de sucatas 5.661 3.296
Crédito tributário (i) 88.436 57.291
Ganho na baixa do ativo permanente 82 719
Outras 3.456 –
Acordos legais 773 –

2019 2018
Outras receitas 98.587 63.391
Perdas na baixa do ativo permanente (12.448) (6)
Perdas com sinistros (2.256) (2.260)
Outros Impostos (16.917) –
Outras despesas (31.621) (2.266)
Outras receitas líquidas 66.976 61.125
(i) Os saldos consolidados de PIS e COFINS no exercício findo em 31/12/2019 e
2018, incluem os créditos fiscais oriundos dos processos judiciais transitados em
julgado em 17/05/2018 e 28/08/2018, a favor da Companhia, que reconheceu o
direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
29. Resultado financeiro: 2019 2018
Receitas financeiras: Aplicações financeiras 2.588 8.650
Ganho com instrumentos financeiros 2.021 3.439
Variação cambial 2.536 3.368
Juros ativos – 295

7.145 15.752
Despesas financeiras: Juros sobre empréstimos (308) (15.851)
Imposto sobre operações financeiras (2.020) (961)
Variação cambial sobre importação (3.381) (19.687)
Despesas de cobrança (18.058) (12.537)
Juros sobre debêntures (61.253) (32.032)
Despesa de concessão automática (1.652) –
Juros passivos (3.074) –

(89.746) (81.068)
(82.601) (65.316)

30. Lucro líquido (Prejuízo) por ação: Conforme descrito na Nota 23, a Compa-
nhia possui apenas ações ordinárias. A tabela a seguir demonstra o
cálculo do lucro por ação: 2019 2018
Prejuízo do exercício (293.338) (100.425)
Média ponderada de ações ordinárias 757.248 685.261
Resultado por ação básico e diluído - R$ (387,37) (146,55)
31. Cobertura de seguros: A política adotada pela Companhia considera, princi-
palmente, a concentração de riscos e sua relevância, levando em consideração a
natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. As co-
berturas dos seguros, em valores de 31/12/2019 e 2018, são assim demonstradas:

2019 2018
Riscos Operacionais 2.426.907 2.072.132
Transporte Nacional 2.000 450
Transporte Internacional 6.858 6.127
Responsabilidade Civil 57.823 26.206
Seguro Garantia 188.712 169.876
32. Eventos subsequentes: Em 31/01/2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde
global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do
setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau
de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos
relevantes nos valores reconhecidas nas demonstrações financeiras.
Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a
nossa projeção de receitas e dos fluxos de caixa operacionais para o ano de 2020
deverá ser revisada, o que pode causar a necessidade de reconhecer uma perda
ao valor recuperável no ágio ao valor recuperável alocado à UGC (Unidade
geradora de Caixa), decorrente de aquisição de negócios da Coniexpress S.A. em
2011. Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus
impactos, não é atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro
do surto nas receitas e fluxos de caixa operacionais estimados, ou do valor
recuperável da UGC. Adicionalmente, conforme divulgado na Nota
explicativa 4 sobre riscos de mercado, estamos expostos à variação cambial do
dólar norte-americano, em função de nossas compras de insumos, no montante
de USD 2,3 milhões em 31/12/2019. Tais impactos estão protegidos de acordo
com a política de exposição da Companhia e não devem resultar em impactos
líquidos relevantes.

Diretoria
Pedro Francisco Prezenco Navio - Diretor Presidente

Contador
Leandro Shimomura - CRC 1PR 055.166/O-4
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Oepisódioda“debandada”pro-
vocouumchororôdos liberais,
alémdeescancarar intrigasno
Ministério da Economia.
PauloGuedes forçou um re-

cuodos“fura-teto”,mastemdi-
ficuldadedeavançarporqueele
mesmo não tem plano orga-
nizado, porque o governo não
teminiciativa,programa,com-
petência e está dividido quan-
toaoquefazerdaeconomia.Se
nãofosseporumgeneral “fura-
teto”epeloCongresso, JairBol-
sonaro e seus “liberais” estari-
amcomumacordanopescoço.
Guedesdependedeconveni-

ências menores de Bolsonaro
e do programapassivo do co-
mando da Câmara. Do pou-
co que sai do Planalto, Rodri-
goMaia e seugrupovetamou
autorizam o que pode trami-
tar—não há plano organiza-
do emacordo comumacoali-
zão no Congresso.
Tais decisões talvezmudem

um pouco de figura, pois to-
dos os líderes dogoverno eda
maioria sãoagoradeputados
e senadores do MDB e do PP;
todosmenosumforamminis-
trosdeDilmaRousseff edeMi-
chel Temer, aliás.

Os liberais reclamamquesão
minoritários, preteridos e tra-
tados comocorpos estranhos
nomalévolopaquidermeesta-
tal. Queixam-se do “deep sta-
te”, burocratas que andariam
por porões brasilienses a sa-
botarprivatizações etc.Talvez
devessemmandarumtelegra-
ma de protesto para Guedes,
pois em teseoministronome-
ousuaequipee tomadecisões.
Talvez se lembrem também

dequeosgovernos “social-de-
mocratas”privatizarammais
doqueeles, os liberais.Os “co-
munistas”doprimeirogoverno

FHC,comodizBolsonaro,que-
braramomonopólioestataldo
petróleo, venderam a Vale, as
teles, ferrovias e uma estatal
elétrica,pelomenos.Osde Ita-
marFrancoabriramaecono-
mia e venderamaCSN, a Aço-
minas, a Cosipa e a Embraer.
Nãoquerdizerquereformas

liberalizantesnãovãopassar.
Esse éoprogramadepartedo
establishment e domovimen-
to que depôs Dilma Rousseff.
Lembram-sede2015, da “Pon-
te para o Futuro” doMDB, de
Temer e companhia? Pois é.
Essascoisasganhamimpul-

so e perdurampormistura de
interesses e da feia necessida-
de,depressõessociaiseeconô-
micas, de ideias da alta buro-
cracia edosacadêmicos.Mes-
moumtetodegastos, diferen-
te desse que está aí, foi plano
de Nelson Barbosa, ministro
da Fazenda na fase terminal
deDilma2,queatéqueriafazer
umasreformas,masfoisabota-
dapeloPSDBelargadapeloPT.
O pessoal “Ponte para o Fu-

turo”, também uma coalizão
contra a Lava Jato, e o puro
creme domilho da “velha po-
lítica”passaramaliderarogo-
vernonoCongressoe seguram
acabeçadeBolsonaro.Opró-
prio Temer agora é “brother”.
SeBolsonaro tivesseumpro-

grama de administração, te-
ria feito um governo Temer 2,
mas não entende nem queria
saber de nada disso, não re-
uniu quadros (nem conhecia
algum), não organizou ban-
cada e não tem articulação

social (mafuá em rede soci-
al é outra coisa). Dedica-se a
fazer guerra ideológica auto-
ritária e a resolver os proble-
mas da família comapolícia.
Em suma, um problema de

Guedes e dos “liberais” é que
não há propriamente gover-
no. Reclamam dos generais,
mas foi deles, de Braga Netto
emparticular, oplanodecriar
umacoalizãoparlamentarmí-
nima, emabril, e algumaarti-
culação administrativa.
ReclamamdoCongresso,que

aprovou a reforma da Previ-
dência e o auxílio emergenci-
al, contraoplanopífiodos “li-
berais”paraaepidemia, semo
que o país estaria em convul-
são social e econômica, com
saques, mais fome e quebra-
deira aindamaior.
Se algo andar, será por cau-

sa dessa geringonça que ten-
ta dar forma a algo que pare-
ça um governo.
vinicius.torres@grupofolha.com.br

Fracassos do reformismo se devem à desordem política e administrativa do Planalto

-
Vinicius Torres Freire
Jornalista, foi secretário de Redação da Folha. É mestre em administração pública pela Universidade Harvard (EUA)

Ochororô liberal e o desgovernoBolsonaro

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas - Heinz Brasil S.A. Opinião: Examinamos as
demonstrações financeiras daHeinz Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Heinz Brasil S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”.
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Principais
Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações
financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos. Em relação ao relatório de auditoria do exercício anterior,

acrescentamos um novo assunto relacionado com a análise de recuperabilidade
do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos sobre prejuízos fiscais,
base negativa de contribuição social e diferenças temporárias. O assunto
relacionado com o valor recuperável de intangíveis de vida útil indefinida,
permaneceu como Principal Assunto de Auditoria no exercício findo em
31/12/2019. Porque é um PAA - Valor recuperável de intangíveis de vida útil
indefinida (Nota 13): Em 31/12/2019, a Companhia apresentava em suas
demonstrações financeiras, ativos intangíveis de vida útil indefinida, incluindo
ágio por expectativa de rentabilidade futura originados na combinação de
negócios da Coniexpress S.A. em 2011, no montante de R$760.292 mil.
A Administração elabora anualmente teste para avaliar a necessidade, ou não, da
redução dos seus ativos de vida útil indefinida ao seu valor recuperável (teste de
impairment). Variações nas principais premissas utilizadas, como taxa de
crescimento e de desconto, entre outras, podem impactar significativamente os
fluxos de caixa e, consequentemente, os valores recuperáveis. Portanto, o teste
de impairment dos ativos intangíveis com vida útil indefinida permanece como
sendo um dos principais assuntos de auditoria, devido a relevância dos saldos e
por envolver o uso de julgamentos críticos por parte da Administração, em
relação às premissas utilizadas nas projeções de fluxos de caixa. Comoo assunto
foi conduzido em nossa auditoria: Entre outros, realizamos os seguintes
procedimentos de auditoria: Com o apoio dos nossos especialistas internos em
avaliação, analisamos os modelos utilizados, checamos a coerência lógica e
aritmética das projeções dos fluxos de caixa, mediante a comparação com:
(i) orçamentos aprovados pela Administração, (ii) premissas e dados de mercado,
e (iii) projeções utilizadas em anos anteriores com os resultados efetivos
subsequentes. Realizamos análise de sensibilidade e recalculamos as projeções
considerando diferentes intervalos e cenários de taxas de crescimento e de
desconto, bem como efetuamos leitura das divulgações efetuadas. Nossos

procedimentos de auditoria demonstraram que os julgamentos e as principais
premissas utilizadas pela Administração são razoáveis e as divulgações são
consistentes com os dados e informações obtidos. Porque é um PAA - Redução
ao valor recuperável do imposto de renda e contribuição social diferidos
(Nota 25): A Companhia apresenta registrado em 31/12/2019, saldo de imposto
de renda diferido passivo líquido, no valor de R$ 165.375 mil, representados por
saldo de imposto de renda diferido ativo no valor de R$ 38.615 mil e saldo de
imposto de renda diferido passivo no valor de R$ 203.990 mil. Em virtude dos
novos cenários, a administração da Companhia efetuou uma revisão criteriosa
das projeções dos lucros tributáveis futuros, e reconheceu no resultado do
exercício findo em 31/12/2019, perdas com realização de imposto de renda
diferido ativo no valor de R$ 209.159mil. A determinação das projeções de lucros
tributáveis futuros que suportama realização do imposto de renda e contribuição
social diferidos é fundamentada em estudo técnico, que envolve definição de
premissas e julgamentos críticos por parte da administração, tais como
crescimento nas operações, margem de lucro esperadas e o pagamento das
debêntures no prazo de vencimento. e nas expectativas de geração de lucros
tributáveis futuros. A utilização de diferentes premissas e julgamentos poderia
modificar significativamente os valores recuperáveis apurados pela Companhia.
Devido ao alto grau de julgamento envolvido para determinar tais projeções e do
impacto que eventuais mudanças nas premissas poderiam trazer nas
demonstrações financeiras, concluímos que esse tema é um assunto significativo
em nossos trabalhos de auditoria de 2019. Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria:Nossos procedimentos incluíram, entre outros, o envolvimento
dos nossos especialistas em finanças corporativas, para suporte técnico nas
análises financeiras, e avaliação da adequação e consistência das premissas
utilizadas nas estimativas das projeções dos lucros tributáveis futuros
comparando-as, quando disponíveis, com dados de fontes externas, tais como o

crescimento econômico projetado e a inflação do período. Efetuamos avaliação
da metodologia de cálculo e a análise de sensibilidade das premissas.
Adicionalmente, envolvemos os nossos especialistas tributários na avaliação da
aderência às leis tributárias brasileiras, das despesas dedutíveis ou receitas
tributáveis que compõemo saldo de diferenças temporárias. Aplicamos testes de
recálculos e confronto dos montantes considerados nos testes com os valores
registrados nas demonstrações financeiras. Os nossos procedimentos incluíram
também a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas
demonstrações financeiras. Com base nas evidências de auditoria obtidas por
meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que são aceitáveis os
saldos e divulgações do imposto de renda e contribuição social diferidos, no
contexto das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2019 tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidaspelo InternationalAccounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações

financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base

nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados
comomais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público. São Paulo, 11 de agosto de 2020.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5;
Catarina de Araújo Costa Baptista - Contadora - CRC 1PE016970/O-5.

-Nicola Pamplona

riodejaneiro Apósquatrome-
ses consecutivosdequeda, o
setor de serviços fechou ju-
nhoemaltade5%, informou
nestaquinta(13)oIBGE(Ins-
titutoBrasileirodeGeografia
e Estatística). Ainda assim, a
atividade do setor se encon-
tra 14,5% abaixo do registra-
do antes dapandemia.
Aaltatevegrandeinfluência

dareaberturadosrestauran-
tesempartedoBrasil,disseo
instituto.“Comoaumentodo
fluxo de pessoas nas cidades
brasileiras,elescomeçarama
abrir,eareceitadosegmento
voltouacrescer,impactandoo
volumedeserviçosdejunho”,
afirmouogerentedapesqui-
sa, RodrigoLobo.
PrincipalmotordoPIB(Pro-

duto Interno Bruto), o setor
foi o mais afetado pelas res-
trições à circulação para en-
frentar a pandemia do novo
coronavírus.Foioúnicoentre
osgrandessetoresqueainda
nãohaviamostradosinaisde
recuperação.
Indústriaevarejojáhaviam

avançadoemmaioemantive-
rama tendência em junho: a
indústriacresceu8,9%,puxa-

dapelaproduçãodasmonta-
doras de veículos, e o comér-
cio tevealtade8%,comforte
influênciadas vendas emsu-
permercados.
“Diferentementedocomér-

cio, a prestação de serviços
temanecessidadedapresen-
çadapessoa.Enquantoaspes-
soas não sentirem seguran-
ça, esse setor vai termais di-
ficuldadespararetomar”,dis-
seLobo, lembrandoqueoco-
mércioconseguiumigrarpa-
ravendasonlineeaindarou-
bou clientes de serviços co-
mo restaurantes.
“Nãoconsigoimaginarose-

tor de serviços mostrando a
mesma velocidade [de recu-
peração]queagenteestáven-
do no comércio”, concluiu. A
perda acumulada na pande-
miaéequivalenteatodooga-
nhodosetorentre janeirode
2011 enovembrode 2014, pe-
ríododegrandecrescimento
da economiabrasileira.
O setor já vinha de um iní-

cio de ano ruim, com recuo
também em fevereiro, antes
doiníciodapandemia.Apóso
fechamentodelojaseedifíci-
oscomerciais,registroutom-
borecordeemabril,comque-
dade 11,9%.

Serviços avançam,masainda
estãoa 14,5%donível pré-crise
Com reabertura de restaurantes, setor avança após quatro meses de retração

Em junho, teve a segunda
maior alta da série histórica,
atrás apenas dos 6,7% de ju-
nho de 2018, mês posterior
à grevedos caminhoneiros.
Oscincogruposdeativida-

des pesquisadas tiveram al-
ta, comdestaquepara trans-
portes,serviçosauxiliaresaos
transportesecorreio(6,9%)e
serviços de informação e co-
municação (3,3%).
“É a segunda taxa positiva

para o setor de transportes.
Tanto ele quanto os serviços
prestadosàsfamíliasmostra-
ramperdasemmarçoeabrile
taxaspositivas emmaio e ju-
nho. Mas o crescimento dos
últimosdoismesesfoi insufi-
ciente para recuperar as per-
da anteriores”, diz Lobo.
No ano, o volume de ven-

das do setor de serviços acu-
mulaquedade8,3%.Éopior
primeirosemestredahistória
dapesquisa, iniciadaem2011,
sob influência do fechamen-
to dos estabelecimentos du-
rante odistanciamento soci-
al no grupode serviços pres-
tadosàs famílias,querecuou
35,2%noperíodo.
Nessegrupoestãoosrestau-

rantes,hotéis,salõesdebele-
zaeacademias,porexemplo,
negóciosqueforambastante
prejudicadospelasrestrições
à circulação de pessoas. Em
junho, os serviços prestados
às famílias cresceram 14,2%.
Além dos restaurantes, o

avanço em junho teve como
principais influências positi-
vascorretorasdetítuloseva-
loresmobiliários, concessio-
náriasderodovias,operação
deaeroportos,transporteaé-
reoeserviçosdetecnologiada

informação.
Segundo o IBGE, o setor

avançou em 21 das 27 unida-
des da Federação. As maio-
res influências positivas vie-
ram de São Paulo (5,1%), Rio
(3,6%),MinasGerais (4,7%) e
RioGrandedoSul (6,6%).Na
ponta negativa, estão Mato
Grosso(-3,2%),Paraná(-1,0%)
eEspírito Santo (-3,2%).
A recuperação não tem si-

dosuficienteparamelhoraro
ambientedomercadodetra-
balho brasileiro, que fechou
osegundo trimestre com8,9
milhõesdevagasamenos,se-
gundo informou o IBGE na
semana passada. Foi a mai-
or queda do número de bra-
sileirosocupadosdahistória
dapesquisa.
Odesempregosubiua13,1%,

masa taxaaindaédistorcida
pelo recorde de brasileiros
que desistiram de procurar
trabalho, seja por medo da
pandemia, seja por acharem
que não encontrarão vagas
nascidadesondevivem.Para
economistas, semesserecor-
de,a taxahojeseriade21,5%.

Negociação comFMI vai levarmeses, dizministro daArgentina
-Sylvia Colombo

buenos aires Agora que a Ar-
gentina evitou o calote, che-
gando a um acordo de rene-
gociaçãodadívidacomoscre-
dores privados externos, o
ministro da Economia, Mar-
tín Guzmán, 37, enfrenta pe-
lomenosdois desafios.
Uméa renegociaçãodadí-

vida contraída pelo governo
anterior, de Mauricio Macri,
no valor de US$ 44 bilhões,
comoFMI.Ooutro é a reati-
vaçãodaeconomia,emreces-
sãoagravadapelapandemia.
Em apenas três meses, fo-

ramperdidos300milempre-
gos, e o país deve encolher,
pelo menos, 10%, segundo o
FMI. O peso se desvalorizou
80%em 2020. Comacompra
de dólares por particulares
de, no máximo, US$ 200 ao
mês, o dólar paralelo (cha-
madode “blue”) voltouadis-
parar. E hoje é praticamente
100%mais caro queooficial.
Além disso, em razão das

medidasdogovernoparacon-
ter a crise social e econômi-
ca, o país vem emitindomo-
edaemgrandeescala—1,4bi-
lhão de pesos. Eles integram
asmedidas de ajuda à popu-

laçãomais carente.
Ementrevista a jornalistas

estrangeiros,daqual aFolha
participou,Guzmándisseque
a negociação com o FMI “le-
varámeses,enãosemanas”.E
criticou omodo como a ges-
tãoanteriorcontraiuadívida.
“Adívidacontraídaem2018

foi feita em pouco tempo, e
não houve debate público.
Além disso, ocorreu um ano
antes das eleições presiden-
ciais”, afirmou, sinalizando
a possibilidade de ter finali-
dade política. “Acabou cul-
minando num esquema de
contraçãofiscalemcontexto

derecessão,oquegerouuma
quedanademandadoquese
produznopaís.Ecomissose
agravou a recessão.”
Guzmándizesperarqueas

novasdiscussões“sejammais
profundas e que a sociedade
esteja mais envolvida e me-
lhor informada”.Disseque“é
provávelquesócheguemosa
umentendimentoaprincípi-
os do anoque vem”.
Embora reconheça que a

partefinaldarenegociaçãoda
dívidacomoscredorespriva-
dos tenha sido por reuniões
noZoom,Guzmánusaapan-
demiaparaesquivar-sedeper-

guntas sobre a relaçãodaAr-
gentinacomoBrasil,pratica-
mentecongeladasdesdeque,
há oitomeses, a atual gestão
assumiunaArgentina.
Até agora, não houve en-

contros nem conversas, for-
mais ou informais, entre os
presidentes Alberto Fernán-
dez e Jair Bolsonaro, ou en-
tre Guzmán e seu par brasi-
leiro, PauloGuedes. “Está di-
fícil realizarencontros.Masé
certo que temos de aprofun-
dararelação,queéimportan-
te para os dois países e para
a América Latina.” Acrescen-
touqueafaltadediálogonão

temavercom“questõesideo-
lógicas,nóssomospragmáti-
cos comrelação a isso”.
DesdequeFernándezdisse

ao Financial Times que não
gostavade “planos econômi-
cos”,aexpressãotemsidoevi-
tada.Guzmándissequesetra-
ta deuma “questão semânti-
ca”,equeseuministériojávem
desenhando“estratégias”pa-
ra o pós-pandemia, mas que
preferemnãofalarem“plano”.
“A prioridade está sendo

administrarumasituaçãode
emergênciaqueéaqueresul-
tadacombinaçãodaCovid-19
e a crisemacroeconômica.”

“
Não consigo imaginar
o setor de serviços
mostrando amesma
velocidade [de
recuperação] que
a gente está vendo
no comércio
Rodrigo Lobo
gerente da pesquisa no IBGE


