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Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A.
CNPJ/MF nº 31.605.512/0001-05

Demonstrações Financeiras Em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais)
Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais)

           Controladora          Consolidado
Ativo Nota       2015      2014      2015      2014
Circulante     15.121     9.096   33.817   33.838
Caixa e equivalentes de caixa 8 12.956 6.668 13.489 7.247
Clientes  - - 304 280
Estoques 9 948 883 16.597 20.054
Adiantamentos a fornecedores  315 287 2.272 4.879
Outros ativos 10 902 1.258 1.155 1.378
Não Circulante     27.986   28.897 152.300 146.890
Impostos a recuperar 11 909 802 3.078 924
Mútuos com partes relacionadas 12  283.586 234.509             -             -
   284.495 235.311     3.078        924
Investimentos 13 3.843 2.856 - -
Imobilizado 14 250 282 125.086 114.489
Intangível 15 21.820 21.613 21.820 21.613
Diferido 16      2.073     4.146      5.394   10.788
Total do Ativo   327.602  273.304  189.195  181.652

           Controladora             Consolidado
Passivo Nota       2015       2014       2015       2014
Circulante     22.557    13.733    24.211    19.871
Fornecedores 18 17 24 686 2.375
Obrigações tributárias 19 371 421 495 800
Salários e obrigações sociais 20 392 547 1.237 3.956
Financiamentos 21 21.771 12.739 21.771 12.739
Outros Passivos  6 2 22 1
Não Circulante   269.920  182.128  153.513    84.338
Obrigações tributárias 19 562 875 562 875
Financiamentos 21 115.816 61.333 115.816 61.333
Provisão para passivo a 
 descoberto de controladas 13 140.985 97.990 - -
Mútuos com partes relacionadas 12 12.000 21.930 12.000 21.930
Provisão para contingências 22              -             -         924         200
Total do Passivo   291.920  195.861 153.513  104.209
Patrimônio líquido 23    35.682 77.443 35.682 77.443
Capital social  204.561 194.399 204.561 194.399
Reservas de Capital  125.414 125.414 125.414 125.414
Ajustes de avaliação patrimonial  2.502 1.209 2.502 1.209
Prejuízos acumulados  (296.795) (243.579) (296.795) (243.579)
Total Passivo e Patrimônio Líquido   327.602  273.304  189.195  181.652

Demonstrações dos resultados
         Controladora         Consolidado
 Nota     2015     2014    2015     2014
Receita Líquida 24 - - 4.779 2.000
(-) Custo do produto vendido            -            - (16.959) (15.566)
Lucro Bruto  - - (12.180) (13.566)
Despesas gerais e administrativas 25 (6.119) (4.294) (35.426) (59.856)
Participação nos lucros 
 (prejuízos) de controladas 13 (43.302) (69.604) - -
Outras despesas operacionais, líquidas        (23)       220     (587)      (337)
Resultado antes das Receitas
  (despesas) Financeiras Líquidas   (49.444) (73.678) (48.193) (73.759)
Resultado financeiro
Despesas financeiras 26 (4.123) (3.506) (6.066) (4.208)
Receitas financeiras 26       351       520    1.043    1.303
Resultado antes dos impostos  (53.216) (76.664) (53.216) (76.664)
Resultado do exercício  (53.216) (76.664) (53.216) (76.664)

Demonstrações dos resultados abrangentes
          Controladora          Consolidado
      2015      2014      2015      2014
Prejuízo do exercício  (53.216)  (76.664)  (53.216)  (76.664)
Outros resultados abrangentes     1.293        339     1.293        339
Resultado abrangente total  (51.923)  (76.325)  (51.923)  (76.325)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
  Reserva  Ajuste  
 Capital            de Capital       de Ava- Pre- 
    Social Ágio na Outras liação juízos 
 Integra- subscrição Re- Patri- Acumu- 
    lizado   de Ações servas  monial      lados     Total
Em 31/12/2013 140.225      125.332        82       870 (166.915)  99.594
Integralização 
 de capital 54.174 - - - - 54.174
Prejuízo do exercício - - - - (76.664) (76.664)
Outros resultados 
 abrangentes             -                  -           -       339              -       339
Em 31/12/ 2014 194.399       125.332        82    1.209 (243.579)  77.443
Integralização 
 de capital 10.162 - - - - 10.162
Prejuízo do
  exercício - - - - (53.216) (53.216)
Outros resultados
  abrangentes             -                  -           -    1.293              -    1.293
Em 31/12/2015 204.561       125.332        82    2.502 (296.795)  35.682

Demonstrações dos fluxos de caixa
      Controladora       Consolidado
Fluxos de caixa das Nota     2015     2014     2015      2014
 atividades operacionais
Prejuízo do Período   (53.216)  (76.664)  (53.216)  (76.664)
Ajustes por
Resultado/equivalência patrimonial 13  307  207 -  -
Provisão para perdas/investimentos  42.995  69.289 -  -
Depreciação 14  32  (25)  7.436  7.887
Amortização 15  194  193  194  193
Amortização do diferido 16  2.073  2.073  5.394  5.393
Provisão para perdas 
 em créditos Tributários 11 - - -  9.183
Provisão para perdas nos estoques  9 -  (2.829)  3.858
Provisão para contingencias 22 - -  724  -
Valor residual de imobilizado vendido 15 -  (13)  5  1.101
Variação cambial, líquida  - -  1.327  211
Aumento (redução) de ativos
Clientes  - -  (24)  (274)
Estoques 9  (65)  (791)  6.286  (20.904)
Adiantamentos a fornecedores   (28)  2  2.607  (4.563)
Impostos a recuperar 11  (107)  (498)  (2.154)  (4.186)
Outros ativos   356  345  223  557
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores 18  (7)  (205)  (1.689)  1.352
Obrigações tributárias 19  (363)  (367)  (618)  (73)
Salários e obrigações sociais 20  (155)  (525)  (2.719)  215
Outros passivos            4       (45)        21      (250)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais   45.236  69.640  14.184      (300)
Fluxos de caixa das atividades 
 de investimento
Aquisições de bens para/imobilizado 14 -  (57)  (18.038)  (17.535)
Aquisições de intangível 15  (401)  (1.164)  (401)  (1.164)
Partes relacionadas 12 (49.077)  (87.638)           -            -
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento  (49.478) (88.859)  (18.439)  (18.699)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Mútuos com partes relacionadas 12  (9.930)  (31.347)  (9.930)  (31.347)
Integralização de capital   10.162  54.174  10.162  54.174
Financiamentos tomados 21  63.515  74.072 63.515  74.072
Caixa líquido gerado pelas
  atividades de financiamento   63.747  96.899  63.747  96.899
Efeitos de variação na taxa de câmbio 
 do caixa e equivalentes de caixa             -            -       (34)       128
Aumento líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa     6.289    1.016   6.242    1.364
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período     6.668    5.652   7.247    5.883
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do período   12.956  6.668  13.489    7.247

Notas explicativas às demonstrações financeiras
1. Contexto operacional - A Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A. (“Companhia” 
ou “Tecnored”; conjuntamente com suas controladas “Grupo Tecnored”) tem por objeto: (i) 
o desenvolvimento e a exploração comercial de processos tecnológicos inovadores nas 
áreas de metalurgia, mineração e indústria de transformação; (ii) a prestação de serviços 
relacionados com tais processos; e (iii) a participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista. A Companhia é controlada pela Vale S.A., 
que no ano de 2014 adquiriu as participações dos demais acionistas BNDES Participações 
S.A. e Logos Tecnocom S.A. A Companhia detém participação direta nas empresas Startec 
Iron LLC (“Startec”), Tecnored - Tecnologia de Auto-Redução Ltda. (“Tecnored Auto-Redu-
ção”), e Companhia Usina Tecpar (“Tecpar”). Por meio de suas controladas, a Companhia 
é detentora de todos os direitos sobre a tecnologia de auto-redução na produção de ferro 
gusa, denominada “Tecnored”, cujas patentes encontram-se registradas nas controladas 
Startec, com sede no Estado de Dellaware - Estados Unidos da America, e Tecnored 
Auto-Redução com sede no Estado de São Paulo - Brasil. A Vale S.A., sua controladora, 
por meio de seus acionistas, se responsabiliza pelos aportes de capital e investimentos 
necessários para manutenção das atividades operacionais de suas investidas, que inclui a 
Companhia. Estas demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto. A Compa-
nhia encontra-se atualmente em fase de testes de comprovação da tecnologia “Tecnored” 
em sua controlada Tecpar localizada em Pindamonhangaba/ SP. A comprovação da tecno-
logia em escala industrial por meio do cumprimento das metas de eficiência da usina piloto 
permitirá que a Companhia obtenha receitas futuras pelo recebimento de royalties e pela 
implantação e desenvolvimento de novas usinas para a produção de ferro gusa utilizando 
a tecnologia “Tecnored”. 2. Relação de entidades controladas - Segue abaixo lista das 
controladas relevantes do Grupo
 % de Participação 
 2.015  2.014
Startec Iron LLC  100  100
Tecnored Tecnologia de Auto Redução Ltda.  100  100
Companhia Usina Tecpar  100  100
3. Base de preparação - As demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acor-
do com os International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB) e também em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações 
financeiras individuais foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e sua emissão foi autorizada pela Diretoria da Com-
panhia em 10 de junho de 2016. As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor (exceto quando a rubrica exigiu um critério dife-
rente) e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos mensurados ao valor justo. 
A preparação das 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 suas políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as quais as premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão sendo descritas na 
nota 5. 4. Moeda funcional e moeda de apresentação - Os itens incluídos nas demonstra-
ções financeiras de cada uma das empresas consolidadas são mensurados usando a mo-
eda funcional dessas entidades. Exceto pela controlada Startec, a qual possui o dólar esta-
dunidense como moeda funcional, as demais entidades possuem o Real como moeda 
funcional. A moeda de apresentação da controladora e das demonstrações financeiras 
consolidadas é o Real. 5. Uso de estimativas e julgamentos - A elaboração das demons-
trações financeiras requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na de-
terminação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas 
e premissas incluem, entre outros, o valor residual do ativo imobilizado, reconhecimento de 
ativo intangível, provisão para redução ao valor recuperável e provisão para contingencias. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores dife-
rentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 
A Companhia revisa as estimativas e as premissas continuamente e baseiam-se na experi-
ência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. 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, estão contempladas abaixo. (a) Impairment dos 
ativos de longo prazo - Os ativos de longo prazo da Companhia foram testados para im-
pairment na data das demonstrações financeiras. Os testes efetuados exigem da adminis-
tração julgamentos na determinação da unidade geradora de caixa e do valor justo liquido 
de despesas de venda dos ativos da unidade geradora de caixa. (b) Reconhecimento de 
gastos com desenvolvimento como intangível - O processo de reconhecimento de gas-
tos com desenvolvimento como ativo intangível requer que a administração efetue julga-
mentos significativos em relação aos seguintes aspectos: • A viabilidade técnica para con-
cluir o projeto de forma que ele seja disponibilizado para uso ou venda. • Intenção da admi-
nistração em concluir o projeto e de usá-lo ou vende-lo. • A forma como o projeto deverá 
gerar benefícios econômicos futuros. • A disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e 
outros recursos adequados para concluir o desenvolvimento do projeto. 6. Mudanças nas 
políticas contábeis - Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPCs/IFRSs 
vigendo a partir de 2015 que poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia. A Companhia não optou pela adoção antecipada de nenhum 
desses pronunciamentos. 7. Principais políticas contábeis - As práticas contábeis adota-
das pela Companhia são consistentes com aquelas adotas nas demonstrações financeiras 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. a. Base de consolidação - Controladas - 
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa 
de existir. Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder de de-
terminar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma partici-
pação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A existência e o efeito de 
possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis são considerados quando se 
avalia se a Companhia controla outra entidade. Saldos, transações e ganhos não realizados 
entre empresas sob controle da Companhia são eliminados na preparação das demonstra-
ções financeiras consolidadas. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas com 
as políticas contábeis adotadas pela Companhia. Demonstrações financeiras individuais 
- Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora as informações contábeis de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. Os mesmos 
ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstra-
ções financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribu-
ível a controladora. b. Moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são conver-
tidas pela taxa de cambio nas datas de cada transação. Ativos e passivos monetários deno-
minados e apurados em moedas estrangeiras na data de preparação das demonstrações 
financeiras são convertidos para a moeda funcional a taxa de cambia apurada naquela data. 
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de cambia sabre os ativos e os passivos 
monetários são reconhecidos no resultado do exercício. c. Caixa e equivalentes de caixa 
- Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimen-
tos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e 
com risco insignificante de mudança de valor. d. Instrumentos Financeiros - A Companhia 
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justa 
por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classifica-
ção de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. A Companhia reconhece os em-
préstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ins-
trumentos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a 
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. (i) Ativos 
financeiros registrado pelo valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro e 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para 
negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos 
da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorri-
dos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados 
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do 
exercício. (ii) Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis 
são mensurados pelo custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, decrescidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abran-
gem contas a receber de clientes, outros créditos e partes relacionadas. (iii) Passivos fi-
nanceiros não derivativos - Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na 
data de negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contra-
tuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obriga-
ções contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Companhia possui os seguintes 
passivos financeiros não derivativos: financiamentos e fornecedores. Os passivos financei-
ros são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, liquido dos custos da transação incorri-
dos e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método 
da taxa de juros efetiva. Qualquer diferença entre os valores captados líquidos dos custos 
da transação e o valor de liquidação e reconhecida na demonstração do resultado durante 
o período em que os passivos estejam em aberto, utilizando o método dos juros efetivos. Os 
passivos financeiros são classificados como passivo circulante, a menos que Companhia 
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data das demonstrações financeiras. (iv) Compensação de instrumentos finan-
ceiros - Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido e apresentado 
no balanço patrimonial quando, e somente quando, haja o direito legal de compensar os 
valores e a Companhia tenha intenção de liquidar em uma base liquida ou de realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Impairment de ativos financeiros - Os ati-
vos financeiros são avaliados ao final de cada período quanto a sua recuperabilidade. São 
considerados ativos não recuperáveis quando há evidências objetivas de que um ou mais 
eventos tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que eventual-
mente tenha resultado em efeitos negativos no fluxo estimado de caixa futuro do ativo. Os 
critérios que a Companhia usa para determinar se há evidencia objetiva de uma perda por 
redução ao valor recuperável incluem: (i) dificuldade financeira relevante do devedor; (ii) 
uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; 
(iii) razoes econômicas ou jurídicas relativas a dificuldade financeira do tomador de emprés-
timo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; e (iv) possibilidade 
provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira. (vi) Instrumen-
tos financeiros derivativos - A Companhia não detém instrumentos financeiros derivativos 
em 31 de dezembro de 2015 e de 2014. e. Estoques - Os estoques são mensurados pelo 
menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo é determinado pelo método da 
média móvel ponderada. f. Investimentos - Nas demonstrações financeiras individuais da 
controladora, os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial. A participação da Companhia nos resultados das sociedades controladas é 
reconhecida no resultado do exercício como receita ou despesa. No caso de variação cam-
bial de investimento no exterior, que apresenta moeda funcional diferente da controladora, 
as variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial são 
registradas na rubrica “ajustes acumulados de conversão”, no patrimônio líquido da Compa-
nhia, e somente são levados ao resultado do exercício quando o investimento for vendido ou 
baixado por perda. Para o cálculo da equivalência patrimonial, os lucros não realizados nas 
operações com controladas são integralmente eliminados, tanto nas operações da contro-
lada para a Controladora ou entre as controladas; perdas não realizadas geralmente não 
são eliminadas, uma vez que se constituem em evidencia de necessidade de reconheci-
mento de provisão para impairment desses ativos. Quando necessária, as práticas contá-
beis das controladas são alteradas para garantir consistência com as práticas adotadas 
pela Companhia. g. Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico 
de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao 
valor recuperável acumuladas, quando necessária. O custo histórico inclui os gastos direta-
mente atribuíveis a aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados com a aquisição de ativos qualificáveis. 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 futuros associa-
dos ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de 
itens ou peças substituídos e baixados. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida do resultado do exercício, quando incorridos. A depreciação dos ati-
vos e calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais 
durante a vida útil estimada, como segue: Móveis e utensílios - 5 a 24 anos; Ferramentas - 
10 a 13 anos; Forno e Briquetagem - 10 a 25 anos; Benfeitorias - 10 anos; Instalações - 10 
anos; Computadores e periféricos - 5 a 10 anos; Veículos - 10 anos; Outros equipamentos 
- 4 a 17 anos. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. Quando partes significativas de um item do imobiliza-
do tem diferentes vidas uteis, essas partes são registradas como itens individuais (compo-
nentes principais) de imobilizado. O valor contábil de um ativo e imediatamente baixado 
para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável 
estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação das 
receitas das alienações com o valor contábil e são reconhecidos no resultado do exercício. 
h. Intangível - (i) Pesquisa e desenvolvimento - Gastos em atividades de pesquisa são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os gastos de desenvolvimento são capita-
lizados somente se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira 
confiável, se o produto ou processo forem tecnicamente e comercialmente viáveis, se os 
benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se o Grupo tiver a intenção e recursos 
suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais gastos de 
desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o reconheci-
mento inicial, os gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, de-
duzido da amortização acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. (ii) 
Outros ativos intangíveis - Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que 
têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e 
quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. (iii) Gastos subsequen-
tes - Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os bene-
fícios econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se relacionam. Todos 
os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são 
reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iv) Programas de Computador (Softwa-
re) - Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas e amortizadas ao 
longo de sua vida útil estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou a manuten-
ção de softwares são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os 
gastos diretamente associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Com-
panhia e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos maiores que os custos por 
mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis. i. Diferido - O ativo diferido re-
fere-se as despesas pré-operacionais e aos gastos de reestruturação da Companhia incor-
ridos anteriormente a 31 de dezembro de 2008 e que, conforme facultado pela Lei n° 
11.638/07, serão mantidos até o fim do prazo de amortização, em 2016. j. Redução ao 
valor recuperável - ativos não financeiros - Os valores contábeis dos ativos não financei-
ros da Companhia são revistos a cada data de apresentação das demonstrações financei-
ras para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo e determinado. O valor recuperável de um ativo ou unida-
de geradora de caixa e o maior entre o valor em uso e o valor justa menos despesas de 
venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos 
seus valores presentes com base na taxa de desconto antes de impostos que reflita as 
condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os ris-
cos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não 
podem ser testados individual mente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que 
gera entrada de caixa de uso continuo que são em grande parte independentes dos fluxos 
de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). k. 
Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo clas-
sificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano 
(ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros. Na pratica, são normalmente reconhecidas ao valor 
da fatura correspondente. l. Provisões - As provisões são determinadas através do descon-
to dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes dos impostos que reflete as 
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos 
para o passivo. Os efeitos do desconto a valor presente são reconhecidos no resultado 
como despesa financeira. m. Capital social - Ações ordinárias são classificadas como pa-
trimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definidos em estatuto e 
quando consignados ao final do exercício são reconhecidos como passivo. n. Reconheci-
mento da receita - A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da 
Companhia. A receita e apresentada liquida dos impostos, das devoluções, dos abatimen-
tos e dos descontos. A receita operacional é reconhecida quando (i) os riscos e benefícios 
mais significativos inerentes a propriedade dos bens forem transferidos para o comprador, 
(ii) for provável que benefícios econômicos financeiros fluirão para o Grupo, (iii) os custos 
associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de maneira 
confiável, (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e (v) o valor da recei-
ta possa ser mensurado de maneira confiável. A receita é medida líquida de devoluções, 
descontos comerciais e bonificações. o. Receitas financeiras e despesas financeiras - 
As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre aplicações finan-
ceiras, que são reconhecidas no resultado do exercício, por meio do método de juros efeti-
vos. As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre emprés-
timos, reconhecidos no resultado do exercício, por meio do método de juros efetivos. p. 
Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social 
correntes são calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tri-
butável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributado 
anual. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e calculado com base 
nas leis tributarias promulgadas na data das demonstrações financeiras. A administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impos-
tos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável da mar-
gem a interpretações. Estabelecem provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento as autoridades fiscais. O imposto de renda e contribuição social 
diferidos é reconhecido usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores con-
tábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferido 
ativo é reconhecido somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro 
esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. q. Aspec-
tos ambientais - As instalações de produção da Companhia estão sujeitas as regulamen-
tações ambientais. A Companhia possui procedimentos operacionais, controles e investi-
mentos em equipamentos que reduzem os riscos associados com assuntos ambientais, 

portanto a Administração da Companhia acredita que nenhuma provisão para perdas rela-
cionadas a assuntos ambientes é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regula-
mentos em vigor. r. Valor presente - O cálculo do valor presente e efetuado para cada 
transação com base numa taxa de juros que reflete o prazo, a moeda e o risco de uma 
transação. A Companhia não registrou o ajuste a valor presente sobre ativos e passivos fi-
nanceiros em virtude de não ter efeitos relevantes nas demonstrações financeiras. s. Bene-
fícios a empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O 
passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma 
obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço 
passado prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
8. Caixa e equivalentes de caixa       Controladora      Consolidado
   2.015  2.014    2.015  2.014
Caixa e bancos 3 - 536 579
Aplicações financeiras (i) 12.953 6.668 12.953 6.668
 12.956 6.668 13.489 7.247
(i) Referem-se a certificados de depósito bancário (“CDB”), remunerados a taxa de 98,87% 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), emitidos por instituições fi-
nanceiras no Brasil, podendo ser resgatados em prazo inferior a 90 dias sem penalizar 
a remuneração.
9. Estoques      Controladora     Consolidado
   2.015  2.014   2.015   2.014
Matéria prima - - 8.720 12.973
Produtos intermediários - - 4.157 4.016
Produtos acabados - - 2.993 4.881
Outros estoques - - 994 1.345
Serviço em andamento 948 883 948 883
Provisão de ajuste ao valor realizável líquido (i)           -          -  (1.215) (4.044)
      948     883 16.597 20.054
(i) Refere-se à provisão para realização dos estoques de matérias-primas, produtos inter-
mediários e de produto acabado. No estágio atual da operação a Companhia os custos de 
produção têm sido significativamente superiores aos que se espera que sejam incorridos 
após a finalização da tecnologia. A provisão para ajuste ao valor de realização dos estoques 
levou em consideração o preço esperado de venda do ferro gusa e foi alocada ao custo dos 
produtos vendidos. Os estoques, registrados na controlada Tecpar, referem-se a materiais a 
serem utilizados na operação de usina piloto e são registrados ao custo média de aquisição, 
não excedendo ao valor de realização.
        R$
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (185)
Constituição de provisão de ajuste ao valor realizável líquido   (3.859)
Saldo em 31 de dezembro de 2014 (4.044)
Reversão de provisão de ajuste ao valor realizável líquido    2.829
Saldo em 31 de dezembro de 2015   (1.215)
10. Outros ativos - Os saldos de outros ativos compreendem substancialmente despesas 
pagas antecipadamente relacionadas ao parcelamento de impostos municipais e federais. 
As despesas são apropriadas ao resultado do período de acordo com o período de vigência 
do referido parcelamento.
11. Impostos a recuperar      Controladora     Consolidado
   2.015  2.014   2.015   2.014
ICMS a recuperar (i) - - 5.773 4.862
PIS e COFINS a recuperar (i) 75 75 5.489 4.353
Imposto de renda retido na fonte 828 721 963 855
Outros tributos a recuperar 6 6 36 37
(-) Provisão perdas créditos tributários (ii)          -          -   (9.183) (9.183)
     909     802     3.078     924
(i) Refere-se a créditos tributários originados na aquisição de matéria-prima destinada ao 
início do processo produtivo. No ano de 2014 a Companhia realizou a provisão para perdas 
de créditos tributários acumulados até aquele ano. Também estabeleceu e iniciou um plano 
para realização dos referidos créditos tributários, o qual prevê, entre outras ações, a com-
pensação dos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, no caso, PIS, COFINS 
e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, com outros tributos também administrados por 
essa autarquia. No que diz respeito aos créditos acumulados de ICMS, a administração ini-
ciou o processo de identificação das atividades necessárias para utilização desses créditos 
nas suas operações ou de transferência desses créditos a terceiros. O período de realiza-
ção desses créditos dependerá da aprovação das autoridades fazendárias e, com base no 
cronograma de implementação das ações, o credito tributário foi classificado no ativo não 
circulante. (ii) Para o exercício de 2015 não foram constituídos novas provisões para perdas 
de créditos tributários em função de que as operações da Companhia geraram aprovei-
tamento de créditos em volume superior aos anos anteriores. 12. Partes Relacionadas
(a) Operações com partes relacionadas
         Controladora      Consolidado
Ativo não circulante     2.015      2.014   2.015   2.014
Mútuos com partes relacionadas
Cia. Usina Tecpar 278.140 229.430 - -
Startec Iron LLC. 4 4 - -
Tecnored Tecnologia de Autorredução Ltda.     5.442      5.075          -          -
 283.586  234.509          -          -
Passivo não circulante
Mútuo com partes relacionadas
Vale S.A.   12.000    21.930 12.000 21.930
   12.000    21.930 12.000 21.930
(a) Remuneração do pessoal chave da administração - O pessoal chave da adminis-
tração inclui apenas diretores eleitos e nomeados estatutariamente. Durante os períodos 
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o pessoal chave da administração renunciou 
o direito ao valor remunerado pela Controladora por intermédio de carta renúncia. 13. In-
vestimentos - Controladora - A Companhia possui investimentos nas seguintes empresas 
controladas: % de Participação
 2.015  2.014
Startec Iron LLC  100  100
Tecnored Tecnologia de Auto Redução Ltda.  100  100
Companhia Usina Tecpar  100  100
Os principais dados das empresas investidas em 31 de dezembro de 2015 estão assim 
sumariados: 
 Startec Tecnored Auto Redução   Tecpar
Ativo  3.847  4  148.989
Passivo  4.153  1.335  190.654
Patrimônio Líquido 
 ( passivo a descoberto)  4.150  (7.926)  (90.064)
Resultado do exercício  (307)  (1.331)  (41.664)
Capital Social  4.150  7.700  204.561

As movimentações dos saldos de investimentos, na controladora, são as seguintes:
         Investimento                              Provisão para passivo a descoberto                                
 Startec   Total  Tecfer Liquefer  Tecnored Autorredução    Tecpar       Total
Em 31 de dezembro de 2013     2.724  2.724       (58)          (50)                                (7.498)   (21.095)   (28.701)
Equivalência patrimonial (207) (207) - - (428) (68.969) (69.397)
Incorporação - - 58 50 - - 108
Ganho com variação cambial de investimento no exterior 339 339 - - - - -
Em 31 de dezembro de 2014    2.856  2.856           -              -                                (7.926)   (90.064)   (97.990)
Equivalência patrimonial (307) (307) - - (1.331) (41.664) (42.995)
Incorporação - - - - - - -
Ganho com variação cambial de investimento no exterior    1.294  1.294           -              -                                         -              -              -
Em 31 de dezembro de 2015    3.843 3.843           -              -                                (9.257) (131.728) (140.985)
14. Imobilizado                                                                                                                                                                                   Controladora
Descrição  Moveis e Forno e Obras Civis  Computadores Outros
Custo Utensílios  Briquetagem  em Andamento  Instalações     e Periféricos  Equipamentos  Total
Em 31 de dezembro 2013 3 15 58 13 152 46 287
Adições - - 21 - 36 - 57
Baixas               (3)                     (5)                           -                (11)                         -                     (20)     (39)
Em 31 de dezembro 2014 - 10 79 2 188 26 305
Em 31 de dezembro 2015                 -                    10                        79                   2                    188                      26    305
Depreciação
Em 31 de dezembro 2013 (2) (8) - (12) (60) (18) (100)
Depreciação do período - (2) - (1) 49 (21) 25
Baixas                2                      -                           -                 11                         -                       39      52
Em 31 de dezembro 2014 - (10) - (2) (11) - (23)
Depreciação do período - - - - (32) - (32)
Em 31 de dezembro 2015                 -                  (10)                           -                  (2)                     (43)                         -     (55)
Em 31 de dezembro 2014                 -                       -                        79                    -                    177                       26    282
Em 31 de dezembro 2015                 -                       -                        79                    -                    145                       26    250
                                                                                                                                                                                                                         Consolidado
Descrição  Moveis e Ferra- Forno e Benfei- Obras Civis  Insta- Computadores  Outros
Custo Utensílios  mentas Briquetagem   torias em Andamento lações     e Periféricos Veículos Equipamentos       Total
Em 31/12/2013 620 34 121.129 642 12.785 454 853 74 427 137.018
Adições 2 3 5 - 17.446 - 37 - 42 17.535
Transferências 131 - 14.316 3.554 (18.482) - 481 - - -
Baixas             (96)       (3)            (1.332)        (38)                      (47)     (113)                  (119)              -                    (35)     (1.783)
Em 31/12/2014 657 34 134.118 4.158 11.702 341 1.252 74 434 152.770
Adições 15 5 - - 18.011 - 7 - - 18.038
Transferências 59 - - - (176) - 117 - - (0)
Baixas               (1)             -                    (3)            -                          -           -                       (2)             -                      (1)            (7)
Em 31/12/2015            730          39          134.115    4.158                29.537      341                 1.374           74                   433 170.801
Depreciação
Em 31/12/2013 (151) (10) (30.098) (127) - (154) (449) (39) (48) (31.076)
Depreciação do período (75) (6) (7.258) (416) - (73) (28) (4) (27) (7.887)
Transferências (2) 2 - - - - - - - -
Baixas              62            2                 443         13                          -        59                      54              -                     49         682
Em 31/12/2014 (166) (12) (36.913) (530) - (168) (423) (43) (26) (38.281)
Depreciação do período (66) (4) (6.735) (402) - (24) (189) (4) (12) (7.436)
Transferências - - - - - - - - - -
Baixas                 -            -                     1            -                          -           -                       1              -                        -             2
Em 31/12/2015           (232)        (16)          (43.647)      (932)                          -     (192)                 (611)          (47)                    (38)   (45.715)
Em 31/12/2014            491          22            97.205    3.628                11.702      173                   829           31                   408  114.489
Em 31/12/2015            498          23            90.468    3.226                29.537      149                   763           27                    395  125.086

15. Intangível - Controladora e consolidado
Descrição Desenvolvimento Software     Total
Em 31 de dezembro de 2013 20.048 594 20.642
Adições 1.164 - 1.164
Amortização                             -         (193)     (193)
Em 31 de dezembro de 2014                   21.212          401 21.613
Adições 401 - 401
Amortização                             -         (194)      (194)
Em 31 de dezembro de 2015                   21.613          207  21.820
(i) Refere-se a gastos para o desenvolvimento da tecnologia Tecnored. Os gastos incluem, 
principalmente, mão de obra de engenheiros, materiais de teste e serviços técnicos relacio-
nados ao desenvolvimento do processo industrial. (ii) Refere-se a gastos na aquisição do 
sistema corporativo Logix, que entrou em operação no mês de outubro de 2012.
16. Diferido Controladora Consolidado
Descrição Gastos gerais Gastos gerais
 de Implantação de Implantação
Em 31 de dezembro de 2013 6.219 16.181
Adições -
Amortização                 (2.073)                 (5.393)
Em 31 de dezembro de 2014                  4.146                10.788
Adições
Amortização                 (2.073)                 (5.394)
Em 31 de dezembro de 2015                  2.073                  5.394
17. Valor recuperável dos ativos - Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía 
ativo intangível em desenvolvimento, o que requer realização do teste de recuperabilidade 
desses ativos. Adicionalmente, a Companhia vem apresentando prejuízos, o que levou a 
administração a concluir que existem indicadores de que os ativos possam não ser re-
cuperáveis. Os testes de recuperabilidade dos ativos foram realizados no nível das de-
monstrações financeiras consolidadas, uma vez que os ativos das entidades controladas 
não são capazes de gerar fluxos de caixa de forma independente da controladora. O valor 
contábil da unidade geradora de caixa em 31 de dezembro de 2015 totalizava R$ 152.300. A 

administração da Companhia determinou o valor recuperável da unidade geradora de caixa 
com base no valor justo menos as despesas de venda. O valor recuperável corresponde 
ao valor justo relativo da unidade geradora de caixa com base no valor de venda de partici-
pação societária prevista em acordo de acionistas da Companhia. Em 31 de dezembro de 
2015, o valor justo da unidade geradora de caixa excede o valor contábil; portanto, não foi 
necessário qualquer ajuste no valor contábil da unidade geradora de caixa. A Companhia e 
detentora de tecnologia de produção de ferro gusa e eventuais surgimentos de tecnologias 
mais avançadas poderão ocasionar a obsolescência do projeto e a necessidade da revisão 
de constituição do impairment.
18. Fornecedores       Controladora     Consolidado
 2.015  2.014  2.015  2.014
Nacionais      17       24     686  2.375
      17       24     686  2.375
Os saldos a pagar com fornecedores se referem substancialmente a gastos com a cons-
trução da usina piloto e aquisição de matéria-prima para início do processo produtivo da 
Companhia.
19. Obrigações tributárias   Controladora    Consolidado
Passivo circulante  2.015 2.014 2.015   2.014
Tributos retidos de terceiros a recolher 57 66 182 444
IOF a recolher     314     355    313      356
     371     421    495      800
Passivo não circulante
IOF a recolher     562     875     562      875
     562     875     562      875
20. Salários e obrigações sociais       Controladora      Consolidado
 2.015 2.014 2.015 2.014
Participação de funcionários em resultados - 315 - 2.166
Férias a pagar 300 171 916 1.345
Outros salários e obrigações sociais       92       61    321      445
     392     547 1.237   3.956

21. Financiamentos         Controladora       Consolidado
Circulante    2.015   2.014   2.015   2.014
BNDES 21.771 12.739 21.771 12.739
Não Circulante
BNDES 115.816 61.333 115.816 61.333
 137.587 74.072 137.587 74.072
Os financiamentos contratados junto ao BNDES são destinados ao custeio dos projetos em 
andamento, e foram realizados com a interveniência da Vale S.A. O pagamento será reali-
zado em 72 parcelas com a taxa fixa de juros estipulada em 3,5% a.a. à vencer em 2022.
22. Provisão para contingências       Controladora     Consolidado
 2.015 2.014 2.015 2.014
Processos Trabalhistas          -         -    924     200
          -         -    924     200
A Companhia registrou provisão para contingência no montante de R$ 924 em 2015 (R$ 
200 em 2014) em virtude de perspectiva provável de perda.
    R$
Saldo em 31 de dezembro de 2013 200
Constituição (reversão) de provisão para contingências        -
Saldo em 31 de dezembro de 2014   200
Constituição de provisão para contingências   724
Saldo em 31 de dezembro de 2015   924
23. Patrimônio Líquido - (a) Capital social - A quantidade total de ações autorizadas é 
de 5.211.161. O capital social, totalmente integralizado, em 31 de dezembro de 2015 está 
representado por 5.211.161 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Durante o 
exercício de 2015 houve o aumento de capital no montante de R$ 10.162, com a emissão 
de 634.444 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. (b) Reservas de Capital - 
Ágio na subscrição de ações - Em Assembleia Geral Extra ordinária, realizada em 12 de 
dezembro de 2009, foi aprovado aumento de capital da Tecnored Desenvolvimento Tecno-
1ógico S.A., no valor de R$ 178.981, gerando ágio na subscrição das ações no valor de 
R$ 144.831. Conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 13 de dezembro de 
2009, foi deliberado e aprovado a aquisição e cancelamento pela Companhia de 715.971 
ações, representativas de 31,9% do capital social e pertencentes a Aços Villares S.A., pelo 
valor de R$ 19.499. A respectiva compra e cancelamento foram deduzidos da conta de ágio 
na subscrição de ações.              Consolidado
24. Receita líquida    2.015   2.014
Receita Bruta 6.657 2.988
Deduções da receita bruta (1.878) (988)
Devoluções e vendas canceladas - (24)
COFINS sobre venda (482) (218)
ICMS sobre venda (976) (580)
IPI sobre vendas (316) (119)
PIS sobre vendas      (104)       (47)
Receita Líquida    4.779   2.000
25. Custo dos produtos vendidos              Consolidado
     2015    2014
Combustível  (5.234) (3.915)
Matéria prima  (4.454) (6.938)
Gases industriais  (3.000) (1.566)
Mão de Obra  (2.294) (1.839)
Energia  (1.958) (771)
GGF        (18)      (537)
 (16.959)  (15.566)
26. Despesas gerais e administrativas   Controladora        Consolidado
Despesas por Natureza 2.015  2.014   2.015   2.014
Serviços prestados por pessoas jurídicas 198 278 2.883 1.223
Salários e Encargos 3.192 1.173 12.603 18.127
Energia elétrica e outros serviços - - 451 486
Viagens e estadias 48 220 117 987
Depreciação e amortização 2.300 2.202 13.026 13.422
Provisão para perda em créditos tributários - - - 9.184
Despesa de aluguel 16 14 744 4.024
Outras despesas    365     407   5.602 12.403
 6.119 4.294 35.426 59.856
27. Resultado financeiro    Controladora        Consolidado
Despesas 2.015 2.014 2.015 2.014
Juros e atualização monetária (3.788) (2.912) (3.898) (2.965)
IOF (334) (593) (334) (595)
Tarifas bancárias (1) (1) (18) (17)
Variação cambial passiva          -          -  (1.816)     (631)
Total das despesas financeiras (4.123) (3.506) (6.066) (4.208)
Receitas
Juros de aplicações financeiras 345 518 345 517
Juros e descontos 6 2 209 366
Variação cambial ativa         -          -      489      420
Total das receitas financeiras     351     520   1.043   1.303
Resultado financeiro (3.772) (2.986) (5.023) (2.905)
28. Gerenciamento de risco financeiro - A Companhia apresenta exposição aos se-
guintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: i) risco de credito, ii) risco de 
liquidez e iii) risco de mercado. (a) Estrutura de gerenciamento de risco - O Conselho de 
Administração da controladora tem responsabilidade global pelo estabelecimento e super-
visão da estrutura de gerenciamento de risco das entidades do grupo Tecnored. O Conselho 
é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento 
de risco. As políticas de gerenciamento de risco do grupo Tecnored são estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos enfrentados, de modo a definir limites e controles de riscos 
apropriados e para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas de 
gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condi-
ções de mercado e nas atividades da Companhia. (b) Risco de credito - O risco de credito 
decorre de depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de investimentos em 
determinados instrumentos financeiros de curto prazo. Para bancos e instituições financei-
ras, são aceitos somente títulos de entidades de primeira linha, com rating BBB ou superior. 
(c) Risco de liquidez - Risco de liquidez e o risco de a Companhia encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquida-
dos com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. Atualmente o grupo Tecnored 
encontra-se em início de operação e todas as atividades são garantidas através de aportes 
dos seus acionistas (Nota 1).
28.1                                              Controladora
 Menos de Entre um Entre dois
Em 31 de dezembro de 2015     um ano e dois anos e cinco anos
Fornecedores 17 - -
Mútuos com partes relacionadas - 12.000 -
Empréstimos e financiamentos 19.570 49.221 68.796
Em 31 de dezembro de 2014
Fornecedores 24 - -
Mútuos com partes relacionadas - 21.930 -
Empréstimos e financiamentos 12.739 23.297 38.036
28.2                                                Consolidado
 Menos de Entre um Entre dois
Em 31 de dezembro de 2015     um ano e dois anos e cinco anos
Fornecedores 686 - -
Mútuos com partes relacionadas - 12.000 -
Empréstimos e financiamentos 19.570 49.221 68.796
Em 31 de dezembro de 2014
Fornecedores 2.375 - -
Mútuos com partes relacionadas - 21.930 -
Empréstimos e financiamentos 12.739 23.297 38.036
(d) Risco de mercado - Risco de mercado e o risco que alterações nos preços de mercado, 
tais como as taxas de câmbio e taxas de juros possam impactar os negócios da Compa-
nhia. Considerando que a Companhia não tem ativos ou passivos significativos em moeda 
estrangeira ou em que incidam juros, o resultado e os fluxos de caixa operacionais da 
Companhia são, substancialmente, independentes das mudanças nas taxas de juros do 
mercado e das taxas de cambial. (e) Gestão de capital - A política da Companhia e manter 
uma sólida base de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e 
manter o desenvolvimento futuro do negócio. A administração monitora os retornos sabre 
capital em comparabilidade com os retornos esperados de seus investimentos. O capital 
não e administrado ao nível da Companhia, somente ao nível consolidado. Para manter 
ou ajustar a estrutura do capital, a controladora pode 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. (f) Análise de sensibilidade - Conside-
rando que a Companhia não está exposta a riscos significativos relacionados à gestão de 
capital, créditos dos investimentos financeiros, liquidez e mercado, conforme demonstrado 
anteriormente, a Administração, entende-se não ser relevante a divulgação da análise de 
sensibilidade dos instrumentos financeiros.
Instrumentos financeiros por Categoria
Controladora                                       2015                                                
  Emprés- Mensurados Passivos
  timos ao valor justo mensurados
  e rece- por meio pelo custo
Ativos Nota     bíveis do resultado amortizado       Total
Caixa e equiva-
  lentes de caixa 8  -  3  -  3
Mútuos com partes
  relacionadas 12              -                       -        283.586  283.586
               -                      3        283.586  283.589
Passivos
Fornecedores 18  -  -  17  17
Empréstimos 
  e financiamentos 21  -  -  137.587  137.587
Mútuos com partes
  relacionadas 12              -                       -           12.000    12.000
               -                       -         149.604  149.604
Controladora                                    2014                                                
Ativos
Caixa e equiva-
  lentes de caixa 8  -  12.953  -  12.953
Mútuos com partes
  relacionadas 12              -                       -        234.509  234.509
               -             12.953         234.509  247.462
Passivos
Fornecedores 18  -  -  24  24
Empréstimos
  e financiamentos 21  -  -  74.072  74.072

Mútuos com partes 
  relacionadas 12              -                       -           21.930    21.930
               -                      -           96.026    96.026
Consolidado                                    2015                                                
Ativos
Caixa e equiva-
 lentes de caixa 8  -  536  -  536
Clientes        304          -              -         304
        304     536              -         840
Passivos
Fornecedores 18  -  -  669  669
Mútuos com partes 
  relacionadas 12            -          -  278.140  278.149
             -          -  278.809  278.809
Consolidado                                  2014                                               
Ativos
Caixa e equiva
  lentes de caixa 8  -  579  -  579
Clientes        280          -              -         280
        280     579              -         859
Passivos
Fornecedores 18  -  -  2.350  2.350
Mútuos com partes 
  relacionadas 12            -          -  229.430  229.430
             -          -  231.780  231.780
29. Classificação do valor justo de instrumentos financeiros - O valor justo dos ativos 
e passivos financeiros da Companhia foi determinado mediante informações disponíveis 
no mercado e com a aplicação de metodologias que a Companhia julga apropriada para 
melhor avaliar cada tipo de instrumento, sendo necessária a utilização de considerável jul-
gamento na interpretação dos dados de mercado para se produzir a mais adequada estima-
tiva do valor justo. Como consequência, as estimativas apresentadas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. 
O uso de diferentes hipóteses e/ou metodologias pode ter um efeito material nos valores 
estimados de realização. Os métodos abaixo foram utilizados para estimar o valor justo de 
cada classe de instrumento financeiro para os quais é praticável estimar-se valor justo. A 
Companhia considera “valor justo” como sendo o preço que seria recebido para vender um 
ativo, ou pago para liquidar um passivo, em uma transação normal entre participantes do 
mercado na data de medição (preço de saída). A Companhia emprega dados ou premissas 
de mercado que outros participantes do mercado utilizariam para determinar o preço do ati-
vo ou passivo em questão, premissas sobre risco e os riscos inerentes nas fontes usadas na 
técnica de valorização. A Companhia aplica principalmente o método de mercado para va-
lorizações recorrentes de valor justo e procura utilizar as melhores informações disponíveis. 
Neste sentido, a Companhia usa técnicas de valorização que maximizem o uso de fontes 
de informações observáveis e minimizem o uso de fontes de informações não observáveis. 
A Companhia classifica hierarquicamente os saldos conforme a qualidade das fontes utili-
zadas para gerar os preços dos valores justos. A hierarquia é composta por três níveis de 
valor justo conforme segue: • Nível 1 - preços cotados estão disponíveis em mercados com 
liquidez elevada para ativos e passivos idênticos na data das demonstrações financeiras. 
Mercados com liquidez elevada são aqueles nos quais transações para o ativo ou passivo 
em questão ocorrem com uma frequência suficiente e em volumes que permitam obter in-
formações sobre preços a qualquer momento. O Nível 1 consiste principalmente em instru-
mentos financeiros tais como: derivativos, ações e outros ativos negociados em bolsas de 
valores. • Nível 2 - preços utilizados são diferentes dos preços cotados em mercados com 
liquidez elevada incluídos no Nível 1, porém que sejam direta ou indiretamente observáveis 
na data do reporte. Nível 2 inclui instrumentos financeiros valorizados utilizando algum tipo 
de modelagem ou de outra metodologia de valorização. Estes são modelos padronizados 
de mercado que são amplamente utilizados por outros participantes, que consideram di-
versas premissas, inclusive preços futuros de commodities, valores no tempo, fatores de 
volatilidade e preços atuais de mercado e contratuais para os instrumentos subjacentes, 
bem como quaisquer outras medições econômicas relevantes. Praticamente todas estas 
premissas podem ser observadas no mercado ao longo do prazo do instrumento em ques-
tão, derivados a partir de dados observáveis ou substanciadas por níveis que possam ser 
observados onde são executadas transações no mercado. Instrumentos que se enquadram 
nesta categoria incluem derivativos não negociados em bolsas tais como contratos de swap 
ou futuros e opções de balcão. • Nível 3 - as fontes de informação sobre preços utilizados 
incluem fontes que geralmente são menos observáveis, mas que possam partir de fontes 
objetivas. Estas fontes podem ser usadas junto com metodologias desenvolvidas interna-
mente pela Companhia, que resultem na melhor estimativa da Administração de valor justo. 
Na data de cada balanço, a Companhia efetua uma análise de todos os instrumentos e 
inclui dentro da classificação de Nível 3 todos aqueles cujos valores justos estão baseados 
em informações geralmente não observáveis. As tabelas a seguir apresentam a classifica-
ção dos níveis de hierarquia de valor justo dos ativos e passivos financeiros da Companhia. 
A avaliação da Companhia sobre a significância de determinadas informações é subjetiva 
e poderá afetar a valorização do valor justo dos instrumentos financeiros, assim como sua 
classificação dentro dos níveis de hierarquia de valor justo.
29.1 Controladora                                                   2015                                               
 Valor justo de  Valor justo
 instrumentos  das demais
 financeiros  categorias
 mensurados ao  de instru-
  valor justo por  mentos Valor
 meio do resultado Total financeiros contábil
Ativos Nível 1 Nível 2 - - -
Caixa e equiva-
  lentes de caixa 3 12.953  12.956 -  -
Mútuos com partes
  relacionadas            -           -            -     283.586   283.586
           3 12.953 12.956     283.586   283.586
Passivos
Fornecedores
  e contas a pagar - - - 17  17
Mútuos com partes
  relacionadas            -          -           -  12.000   12.000
            -          -           -   12.017   12.017
                                                2014                                              
Ativos Nível 1 Nível 2 - - -
Caixa e equiva-
 lentes de caixa  6.668 6.668 -  -
Clientes            -          -           -     234.509  234.509
            - 6.668           -     234.509  234.509
Passivos
Fornecedores
  e contas a pagar  -  - 24 -  24
Mútuos com partes
  relacionadas             -          -   21.930               -  21.9300
             -          -   21.930               -    21.930
29.2 Consolidado                                                  2015                                              
 Valor justo de  Valor justo
 instrumentos  das demais
 financeiros  categorias
 mensurados ao  de instru-
  valor justo por  mentos Valor
  meio do resultado    Total financeiros contábil
Ativos Nível 1 Nível 2 - - -
Caixa e equiva-
  lentes de caixa 536 12.953  13.489 -  -
Clientes - - - 304 304
Mútuos com partes
  relacionadas            -           -            -     283.586   283.586
       536 12.953  13.489     283.890   283.890
Passivos
Fornecedores
  e contas a pagar - - - 686  686
Mútuos com partes
  relacionadas            - -           -  12.000   12.000
            - -           -   12.686   12.686
                                                2014                                              
Ativos Nível 1 Nível 2 - - -
Caixa e equiva-
  lentes de caixa 579 6.668 7.247 - -
Clientes            -          -              -            280        280
Mútuos com partes
  relacionadas            -          -             -     234.509  234.509
            -          -     7.247     234.789  234.789
Passivos
Fornecedores
  e contas a pagar  -  - - 2.375  2.375
Mútuos com partes
  relacionadas             -          -                -     21.930  21.930
             -          -                -      24.305  21.305

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da  Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A. Pinda-
monhangaba - SP - Examinamos as demonstrações financeiras da Tecnored Desenvol-
vimento Tecnológico S.A. (“Companhia”), individuais e consolidadas, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.  Responsabilidade da Administração sobre as 
demonstrações financeiras - A Administração da Companhia é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas 
de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board – IASB, e de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  Responsabilidade dos 
auditores independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos seleciona-
dos para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião so-
bre as demonstrações financeiras individuais - Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Tecnored Desenvolvimento Tecnológico 
S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas - Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da 
Tecnored Desenvolvimento Tecnológico S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício 
findo naquela data, de acordo com normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Ênfases - Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção para a 
nota explicativa nº 12 às demonstrações financeiras que indica que a Companhia mantém 
saldos e transações em montantes significativos com partes relacionadas. Desta forma, a 
posição financeira em 31 de dezembro de 2015, o resultado das operações e os fluxos de 
caixa para o exercício findo nesta data poderiam ser materialmente diferentes caso as ci-
tadas transações tivessem sido realizados substancialmente com partes não relacionadas. 
Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a Companhia 
encontra-se em fase de testes de comprovação da tecnologia “Tecnored”, que permitirá 
que a Companhia obtenha receitas futuras pela utilização dessa tecnologia. As demons-
trações financeiras foram apresentadas no pressuposto da continuidade das operações da 
Companhia e atualmente, as operações são sustentadas por aportes de recursos de sua 
controladora. Não é possível estimar os possíveis impactos às demonstrações financeiras 
caso os planos da administração não sejam confirmados. A Companhia foi constituída com 
o objetivo de atender às necessidades das operações de negócio da sua controladora Vale 
S.A. Estas demonstrações financeiras devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. 

São José dos Campos, 10 de junho de 2016 
KPMG Auditores Independentes - CRC 2SP014428/O-6 

Márcio Serpejante Peppe - Contador CRC 1SP233011/O-8

Conselho de Administração
Stephen Michael Potter - Rogério Tales Silva Carneiro - Luiz Alberto Meriz

Diretoria
 Rogério Tales Silva Carneiro - Vinicius Mendes Ferreira

Contador
Luiz Guilherme Machado Andreucci - CRC 1PR028195/T-7
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AVISO.

    Prezados Servidores Municipais e Bolsistas do Programa PEAD,segue as datas para entrega de 
Cestas Básicas refente ao mês de Junho de 2016.

    Dias - 01/04/05/06/07 de Julho - das 08:00 as 18:00 - Não fecha para almoço - Ajudante para 
auxilio no transporte de cestas é até as 17:00.
    Dia - 02 de Julho  - Sábado - das 08:00 ao 12:00 - Não ha ajudante para auxilio ao transporte 
de cestas.

    Caso o servidor ou o bolsista venha  perder o prazo de entrega,  o mesmo terá o prazo até o dia 
15/07/2016 das 08:00 as 12:00 - 13:30 as 16:40.
    Entrada pela portaria da Secretaria de Obras, não é permitida a entrada de veículos particulares, 
não há ajudante para auxilio no carregamento da cesta. 
atenciosamente

Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Coordenador Geral de Almoxarifados

Retificação Extrato de Convênio nº 057/2016
Processo administrativo n.º 18189/16
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação 
e Cultura / Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: Projeto Provim
Valor R$ 205.000,00 – verba Municipal
Data de Assinatura: 24/06/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº. 157/2016 (PMP 16003/2016) 
Para “aquisição de cadeiras caixa, mesa de reunião oval e mesas de 
cozinha com 04 cadeiras”, com encerramento dia 14/07/16 às 08h e 
abertura às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: 
(12) 3644-5600. 
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ORDEM DO DIA 

 
 

24ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 04 de julho de 2016, segunda-feira, às 18h. 

 

 
 

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

 
I. Projeto de Lei n° 37/2016, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de VEREADOR 

JOSÉ GONÇALVES a Rua Um do Residencial César Park no Distrito de Moreira César”. 
II. Projeto de Lei n° 70/2016, do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo a celebrar contrato de 

permissão de uso com a empresa Confab Industrial S.A. (Tenaris Confab), para desenvolvimento do 

Projeto Fototeca”. 

 

 

Pindamonhangaba, 29 de junho de 2016. 

 

 

 

 

Vereador FELIPE CÉSAR 

Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio. 

 

cotidiano


