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Relatório da Administração 
 
A Promon em 2016 
 
 
O Brasil viveu em 2016 uma situação muito parecida com a do ano anterior, com uma nova 
safra de indicadores econômicos negativos e o forte impacto do ambiente recessivo na vida das 
empresas e cidadãos. O país encerrou o ano com uma queda do PIB de 3,6%. Considerando a 
queda de 3,8% em 2015, são dois anos seguidos de retração do nível de atividade econômica, 
antecedidos, aliás, pelo pífio crescimento de 0,5% em 2014. É a pior sequência observada na 
história brasileira. 
 
Compondo o cenário, o Brasil enfrentou uma crise política que culminou com um impeachment 
e a posse de um novo presidente.  
 
O ambiente externo é também turbulento, com eventos de forte impacto, como o Brexit na 
Inglaterra, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e vários outros fatores de 
instabilidade ao redor do mundo.  
 
Do lado positivo, registra-se a desaceleração da inflação no Brasil, o encaminhamento de 
medidas econômicas e reformas estruturais fundamentais para o equilíbrio das contas públicas e 
a recuperação dos preços das commodities iniciada em 2016. A combinação de ingredientes 
adversos fez de 2016 mais um ano de paralisia dos investimentos públicos e privados. Projetos 
que poderiam ajudar a suprir as enormes carências do Brasil em termos de infraestrutura 
continuaram na gaveta ou foram suspensos. No âmbito industrial não foi diferente: com 
ambiente recessivo, capacidade ociosa e crédito restrito, as empresas se mantiveram na retranca. 
 
Esse contexto afetou os negócios da Promon Engenharia, cuja receita sofreu redução de 40% em 
relação a 2015. Para fazer frente à queda do nível de atividade a empresa aprofundou ajustes na 
estrutura e outros esforços para redução de custos. O resultado operacional foi negativo, 
essencialmente devido a despesas não recorrentes associadas a esses ajustes. 
 
Já a PromonLogicalis, que atua em tecnologia da informação e comunicação, teve mais um ano 
de resultados expressivos, com destaque para o crescimento nos demais países da América 
Latina onde atua.  
 
A receita gerencial consolidada do grupo, que considera a totalidade da receita da Promon 
Engenharia e 35% da receita da PromonLogicalis (proporcional à participação acionária da 
Promon S/A), somou R$751 milhões no ano (R$877 milhões em 2015). O resultado ficou 
negativo em R$52 milhões, impactado pelas despesas da reestruturação da Promon Engenharia, 
que somaram R$ 15 milhões, pela variação cambial e pela venda da participação acionária na 
empresa Ozônio, que implicou baixa contábil de investimento de R$11 milhões.  
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Se trouxe grandes desafios, o complexo ambiente econômico também fez a Promon acelerar sua 
dinâmica de transformação - de estrutura e processos internos até a inovação em ofertas e a 
ênfase cada vez maior no relacionamento de estreita proximidade com os clientes.  
 
A Promon Engenharia avançou na estratégia de diversificação e ampliação da base de clientes e 
uma presença ao seu lado desde as fases iniciais dos projetos, cultivando relacionamentos de 
confiança que se desdobram em novos contratos. Como planejado, a empresa tem aumentado a 
participação dos serviços profissionais em sua carteira de contratos, e buscado contratos na 
modalidade EPC (Engineering, Procurement and Construction) de maneira seletiva. A empresa 
tem reconhecida capacidade de atuar em projetos nessa modalidade, apoiada em seus 
conhecimentos, ferramentas, processos e capacidade de mobilização dos recursos necessários 
para atender clientes e investidores.  
 
Outro ponto a destacar foi a interação da Promon Engenharia e Promon Intelligens para a 
prestação de serviços de consultoria estratégica. No ano, foram realizados vários trabalhos de 
due diligence para apoiar clientes e investidores em suas decisões de investimento. Já em dupla 
com a PromonLogicalis, a Promon Engenharia tem alimentado a oferta de soluções de 
digitalização. Os avanços tecnológicos, afinal, abrem caminho para o desenvolvimento mais 
sustentável, com soluções inovadoras em campos como energia, comunicação, digitalização 
industrial e aplicações em infraestrutura. 
 
A PromonLogicalis tem sido bem-sucedida na estratégia de aumentar a participação de serviços 
(suporte e manutenção, gerenciamento e outsourcing, entre outros) em sua receita. Os serviços 
representam atualmente cerca de 40% do faturamento, e contribuem com 60% da rentabilidade 
(a revenda de equipamentos e software responde pelo restante). Adicionalmente à sua 
tradicional oferta de soluções de infraestrutura para as principais operadoras de 
telecomunicações e clientes corporativos, as soluções de virtualização, gestão de ativos na 
nuvem e ambientes híbridos de nuvem, analytics e IoT (Internet of Things) recheiam o portfólio 
de inovações da PromonLogicalis, em linha com as novas fronteiras do universo da tecnologia.  
 
Na dimensão geográfica, a PromonLogicalis vem colhendo os frutos de sua estratégia de 
atuação regional, com crescimento e bons resultados econômicos em países da América Latina 
menos afetados por crise econômica. 
 
Os conhecimentos e relacionamentos das empresas do Grupo, associados à cultura 
empreendedora, alimentam outra frente de atividades da Promon: a área de Novos Negócios, 
que segue ativa na busca por novas oportunidades de negócios e de investimentos. 
 
Apesar dos desafios dos negócios e da intensa dinâmica de transformações que marcaram os 
últimos dois anos, a Promon segue cultivando com especial atenção dois elementos essenciais.  
 
Um deles é a satisfação dos clientes que se mantém em patamares superiores a 80%, alimentada 
continuamente por uma combinação de qualidade, proximidade e capacidade de entregar 
soluções verdadeiramente agregadoras de valor. O outro elemento diz respeito à comunidade de 
profissionais da Promon, ou seja, as pessoas que, com seus conhecimentos e competências, 
produzem as soluções que os clientes necessitam.  
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A empresa cuida com especial atenção da gestão de pessoas, investindo em treinamentos, 
programas de desenvolvimento, ações de comunicação, compartilhamento de experiências e 
troca de ideias. A qualidade do ambiente organizacional faz com que as empresas do Grupo 
estejam sempre presentes nos principais rankings de gestão de recursos humanos, como As 
Melhores Empresas para se Trabalhar da Great Place to Work (GPTW) TI e Telecom, GPTW 
Brasil, GPTW América Latina e As Melhores Empresa para Começar a Carreira da Você S/A.  
No âmbito da governança, o Conselho de Administração da Promon S.A. eleito para o mandato 
de 2016 a 2019 passou a ser integrado por Luiz Fernando T. Rudge (Presidente), Luiz Ernesto 
Gemignani, Gilson G. Krause, José Rodrigo Parreira e João A. Gotardo Albanezi. Em dezembro 
de 2016 foi anunciada a nova composição da Direção-Geral da empresa a vigorar a partir de 
janeiro de 2017, com Luís Eduardo Sym Cardoso (Diretor-Presidente), Hélio Mazzilli Xavier de 
Mendonça e Marcio Nieblas Zapater.  
 
Outro ponto a destacar é a evolução dos programas e atividades de Compliance, acompanhada 
de uma intensa agenda de treinamentos e ações de comunicação desenvolvidas ao longo de 
2016. Processos de benchmarking com outras organizações são realizados para incorporar 
continuamente as melhores práticas. A própria Promon é referência no mercado, como mostram 
os constantes convites para apresentação de seu modelo de Compliance em eventos e em outras 
empresas.  
 
Com relação ao futuro, assim como muitos brasileiros e agentes econômicos, a Promon enxerga 
no horizonte sinais que autorizam uma cautelosa melhoria de expectativas. As reformas visando 
ao ajuste fiscal, a redução dos índices de inflação, a queda dos juros e o bom desempenho das 
contas externas são fatores que contribuirão para a retomada do crescimento.  
 
Para que o país volte a trilhar o caminho do desenvolvimento de forma consistente, entretanto, é 
necessário o destravamento dos tão necessários investimentos em infraestrutura. Esse é um 
processo gradual, que depende também da confiança dos investidores estrangeiros no país, que 
já passam a mostrar sinais positivos nesse sentido.  
 
O momento permite à Promon adotar um olhar menos pessimista para 2017, sem subestimar a 
dimensão dos desafios. A Promon Engenharia, com os ajustes promovidos no período recente, 
está bem preparada para enfrentá-los e, mais que isso, continuar capturando oportunidades e 
conquistando os clientes com os diferenciais de seus serviços. A PromonLogicalis, cuja área de 
atuação em tecnologia é sempre dinâmica, tem expectativa de crescimento em torno de 10% no 
ano, valendo-se do seu portfólio inovador e de seu bom posicionamento para alavancar negócios 
neste momento de emergência de novos paradigmas no mundo da tecnologia. 
 
A Promon espera, sinceramente, que, após três anos seguidos de crise, o Brasil esteja 
caminhando para superar as dificuldades e começar um novo ciclo. Com seus conhecimentos, 
competências e experiências, a Promon está pronta para fazer aquilo que fez ao longo de todos 
os seus 56 anos de história: participar de projetos que contribuem para o desenvolvimento do 
país, das empresas e dos cidadãos. 



 

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

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Relatório do auditor independente sobre as 
demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 
 
 
Aos Administradores e Acionistas da 
Promon S.A. 
São Paulo - SP 
 
 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas da Promon S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Promon S.A. em 31 de dezembro de 2016, 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. 
 
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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação 
à Companhia e suas controladas, 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 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas e o relatório do auditor  
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que 
compreendem o relatório da administração. 
  



 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e 
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uma entidade suíça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. 
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange 
o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil 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 individuais e consolidadas, 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 e suas controladas 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 
individuais e consolidadas 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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. 
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Como parte da 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 e suas 
controladas. 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 as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 
 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela 
direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. 
 
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. 
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Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. 
 
 
São Paulo, 23 de março de 2017 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 
 
 
 
 
Moacyr Humberto Piacenti 
Contador CRC 1SP204757/O-9 
 



Promon S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Nota Nota 
Ativo explicativa 2016 2015 2016 2015 Passivo explicativa 2016 2015 2016 2015

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 6.519          11.735        26.603        80.147        Fornecedores -                  337             -                  16.494        
Títulos e valores mobiliários 8 1.928          2.644          32.399        50.136        Empréstimos e financiamentos 14 9.763          8.769          14.084        15.589        
Contas a receber de clientes 9 289             -                  29.259        28.405        Custos incorridos a faturar -                  -                  -                  4.457          
Contas a receber por venda de ações próprias 15 -                  -                  -                  113             Salários, férias e encargos sociais a recolher 13 1.511          930             11.238        15.203        
Contas a receber por venda de investimento 5.a -                  -                  32.591        19.524        Impostos a recolher 34               994             3.148          15.806        
Estoques -                  -                  -                  228             Contas a pagar por compra de ações próprias 15 4.215          6.487          7.198          9.097          
Impostos a recuperar 10 1.126          41               14.951        23.927        Adiantamentos de clientes -                  -                  4.211          14.328        
Adiantamentos a fornecedores 9                 10               460             1.370          Provisão para reestruturação 16.c 970             1.045          19.917        20.689        
Ganhos não realizadas com operações de derivativos 26 -                  -                  9.959          -                  Perdas não realizadas com operações de derivativos 26 -                  -                  1.556          363             
Outros créditos 98               1.578          7.624          19.886        Outras obrigações a pagar 223             5                 11.600        5.703          

Total do ativo circulante 9.969          16.008        153.846      223.736      Total do passivo circulante 16.716        18.568        72.952        117.729      

Não circulante Não circulante

Empréstimos e financiamentos 14 68.442        57.763        68.442        64.610        
Aplicações financeiras 7 17.253      16.597      42.790      44.676      Empréstimos com partes relacionadas 15 2.917        3.801        2.917        4.463        
Empréstimos com partes relacionadas 15 26.278      53.674      2.152        2.706        Provisão para contingências 16.a 0               6.229        33.035      40.294      
Depósitos judiciais 16.b 527           -                28.634      32.791      Contas a pagar por compra de ações próprias 15 1.846        5.391        1.846        5.391        
Contas a receber por venda de investimento 5.a -                -                48.887      97.620      
Ativo fiscal diferido 21 -                -                15.034      17.513      Total do passivo não circulante 73.205      73.184      106.240    114.758    
Ganhos não realizados  com operações de derivativos 26 -                -                3.038        768           
Outros investimentos 9               9               609           863           

Patrimônio líquido
Total do realizável a longo prazo 44.067      70.280      141.144    196.937    

Capital social 17.a 187.000    170.000    187.000    170.000    
Investimentos 11 288.273    323.292    130.842    112.703    Reserva de capital 17.a (1.974)       15.514      (1.974)       15.514      
Imobilizado 12 -                -                2.324        3.519        Reservas de lucros 17.b 91.142      158.442    91.142      158.442    
Intangível 12 0               97             3.436        14.849      Ajustes de avaliação patrimonial 17.c (9.435)       (3.009)       (9.435)       (3.009)       

Ações em tesouraria (14.345)     (23.021)     (14.345)     (23.021)     
Total do ativo não circulante 332.340    393.670    277.746    328.008    

Total do patrimônio líquido dos acionistas controladores 252.388    317.926    252.388    317.926    

Participação dos acionistas não controladores -                -                12             1.330        

Total do patrimônio líquido 252.388    317.926    252.400    319.256    

Total do ativo 342.309    409.678    431.592    551.744    Total do passivo e patrimônio líquido 342.309    409.678    431.592    551.744    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
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Promon S.A. 

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Nota 
explicativa 2016 2015 2016 2015

Operação continuada
Receita operacional líquida 18 -                   -                   116.882         199.433          

Custo das vendas e dos serviços prestados -                   -                   (118.336)       (232.074)        

Resultado bruto -                   -                   (1.454)           (32.641)          

Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas 25 (10.874)        (7.258)          (34.024)         (38.253)          
Desenvolvimento tecnológico (2.211)          (2.117)          (7.529)           (12.407)          
Outras receitas (despesas), líquidas 19 6.224            4.372            2.337             (63.890)          
Equivalência patrimonial 11 (27.009)        (108.985)      24.860           23.184            

Resultado operacional antes do resultado financeiro e do (33.870)        (113.988)      (15.810)         (124.007)        
imposto de renda e da contribuição social

Resultado financeiro
Receitas financeiras 20 1.759            9.924            25.536           20.025            
Despesas financeiras 20 (9.253)          (7.244)          (19.637)         (19.201)          
Variações cambiais, líquidas 20 (52)               (98)               (31.793)         21.953            

(7.546)          2.582            (25.894)         22.777            

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (41.416)        (111.406)      (41.704)         (101.230)        

Imposto de renda e contribuição social correntes (9)               -                 155             (12)              
Imposto de renda e contribuição social diferidos 21 -                 -                 -                  (9.704)          

Resultado líquido da operação continuada (41.425)        (111.406)      (41.549)         (110.946)        

Operação descontinuada

Resultado líquido das operações descontinuadas (líquido de 
impostos)

5.a
(10.838)        156.760       (10.838)        155.521       

Resultado líquido do exercício (52.263)        45.354          (52.387)         44.575            

Resultado atribuível aos: 
Acionistas controladores -                   (52.263)         45.354            
Acionistas não controladores -                 (123)              (779)               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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Promon S.A. 

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Nota 
explicativa 2016 2015 2016 2015

Lucro líquido do exercício (52.263) 45.354   (52.387)    44.575       

Variação cambial de investimento no exterior 11.c (6.426)   1.081     (6.426)      1.081         

    Total do resultado abrangente do exercício (58.690) 46.435   (58.813)    45.656       

Resultado atribuível aos: 
Acionistas controladores -           -           (58.690)    46.435       
Acionistas não controladores -           -           (123)        (779)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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Promon S.A. 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ajustes de Total do patrimônio Participação
Capital Reserva Reserva Reserva Reserva avaliação Ações em Lucros líquido dos acionistas dos acionistas Total do patrimônio
 social de capital   legal  especial de liquidez patrimonial tesouraria acumulados controladores não controladores líquido consolidado

Saldos em 01 de janeiro de 2015 170.000    36.300      4.136       15.593               126.321         (4.090)              (35.298)      -                    312.962                          2.109                           315.071                       

Lucro líquido do exercício -                -                -               -                        -                     -                       -                 45.354          45.354                            (779)                             44.575                         

Variação cambial de empresas no exterior 11.c -                -                -               -                        -                     1.081               -                 -                    1.081                              -                                   1.081                           

Ajuste a valor presente das transações com ações próprias -                (295)          -               -                        -                     -                       -                 -                    (295)                                -                                   (295)                            

Transações com ações próprias 17.a -                (3)              -               -                        -                     -                       (41.173)      -                    (41.176)                           -                                   (41.176)                       

Cancelamento de 22.500.000 ações ordinárias conf. AGO de 15/07/2015
17.a

-                (37.488)     -               -                        (15.962)          -                       53.450       -                    -                                      -                                   -                                  

Destinações:
Constituição de reserva legal 17.b -                -                2.268       -                        -                     -                       -                 (2.268)           -                                      -                                   -                                  
Constituição de reserva especial 17.b -                -                -               10.772               -                     -                       -                 (10.772)         -                                      -                                   -                                  
Constituição de reserva de liquidez 17.b -                -                -               -                        21.718           -                       -                 (21.718)         -                                      -                                   -                                  
Constituição de reserva de capital 17.a -                17.000      (6.404)      -                        -                     -                       -                 (10.596)         -                                      -                                   -                                  

Saldos em 31 de dezembro de 2015 170.000    15.514      -               26.365               132.077         (3.009)              (23.021)      -                    317.926                          1.330                           319.256                       

Prejuízo líquido do exercício -                -                -               -                        -                     -                       -                 (52.263)         (52.263)                           (123)                             (52.386)                       

Variação cambial de empresas no exterior 11.c -                -                -               -                        -                     (6.426)              -                 -                    (6.426)                             -                                   (6.426)                         

Ajuste a valor presente das transações com ações próprias -                (488)          -               -                        -                     -                       -                 -                    (488)                                -                                   (488)                            

Transações com ações próprias 17.a -                -                -               -                        -                     -                       (6.361)        -                    (6.361)                             -                                   (6.361)                         

Aumento de capital conf. ATA de 10/06/2016 17.000      (17.000)     -               -                        -                     -                       -                 -                    -                                      -                                   -                                  

Cancelamento 6.377.027 ações em tesouraria  conf. AGO de 18/07/2016
17.a

-                -                -               -                        (15.037)          -                       15.037       -                    -                                      -                                   -                                  

Alienação da controlada Ozônio Empreendimentos S.A. -                -                -               -                        -                     -                       -                 -                    -                                      (1.195)                          (1.195)                         

Absorções:
Contra reserva especial 17.b -                -                -               (26.365)             -                     -                       -                 26.365          -                                      -                                   -                                  
Contra reserva de liquidez item IV(a) do artigo 18 do estatuto 17.b -                -                -               -                        (25.730)          -                       -                 25.730          -                                      -                                   -                                  
Contra reserva de liquidez item IV(b) do artigo 18 do estatuto 17.b -                -                -               -                        (168)               -                       -                 168               -                                      -                                   -                                  

- - -

Saldos em 31 de dezembro de 2016 187.000    (1.974)       -               -                        91.142           (9.435)              (14.345)      -                    252.388                          12                                252.400                       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 
Explicativa

Reservas de lucros
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Promon S.A. 

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

2016 2015 2016 2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (52.263)         45.354          (52.387)          44.575            

Despesas (receitas) que não representam movimentação de caixa:
Equivalência patrimonial - operação continuada 27.009          109.852        (24.860)          (23.184)           
Equivalência patrimonial - operação descontinuada 402               (161.692)        -                    -                    
Depreciações e amortizações e baixa de imobilizado e intangível 97                 145               1.171             11.308            
Resultado da alienação e liquidação de investimentos 10.436          1.674            10.838           (170.958)         
Imposto de renda e contribuição social diferidos -                   -                   (115)               9.454              
Provisão para contingências (6.692)           (1.697)           (5.091)            5.786              
Provisão para reestruturação e outras 396               1.045            14.565           20.689            
Ganhos (perdas) em operações de derivativos -                   -                   (11.036)          280                
Constituição de provisão para perda com liquidação duvidosa -                   -                   (9.069)            13.911            
Juros, variações monetárias e variações cambiais, líquidos 16.788          8.317            30.195           5.591              

(3.827)           2.998            (45.789)          (82.548)           
(Aumento) diminuição dos ativos

Contas a receber de clientes (289)              -                   4.292             9.198              
Impostos a recuperar (1.085)           71                 7.736             15.498            
Outros créditos 1.480            (291)              11.904           524                
Depósitos Judiciais (527)              -                   4.158             (1.429)             
Outros - (2)                  1.138             3.231              

Aumento (diminuição) dos passivos
Fornecedores (337)              110               (16.494)          (18.859)           
Custos incorridos a faturar -                   -                   (4.457)            2.419              
Salários, férias e encargos sociais a recolher 581               (16)                (3.965)            (15.145)           
Impostos a recolher (960)              992               (12.658)          13.441            
Adiantamentos de clientes -                   -                   (10.117)          (779)                
Outras obrigações a pagar 212               (93)                (5.294)            (9.155)             

Caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais (4.752)           3.769            (69.547)          (83.605)           

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recebimento pela alienação de investimento 1                   -                   16.195           78.527            
Alienação de controlada, menos caixa e equivalentes de caixa incluídos na alienação -                   -                   (25)                 -                    
Juros sobre capital e dividendos recebidos -                   3.262             -                    -                    
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários 716               (2.644)           21.382           (23.611)           
Aquisição de investimentos e aumento de participação em coligada e controladas (9.539)           (24.449)          -                    -                    
Aquisição de imobilizado e intangível e outros investimentos 287               33                 (289)               5.624              
Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas 22.728          302                -                    9.634              
Empréstimos concedidos a partes relacionadas -                   (33.288)          -                    (2.817)             

Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de investimento 14.192          (56.785)         37.263           67.357            

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos obtidos -                   50.000           -                    50.000            
Pagamento de emprestimos (135)              -                   (6.744)            -                    
Pagamento de emprestimos captados com parte relacionada (1.484)           (1.770)           (1.592)            -                    
Empréstimos captados com partes relacionadas -                   3.800             -                    4.463              
Transações com ações próprias (13.038)         (46.154)         (12.924)          (43.889)           

Caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de financiamento (14.656)         5.876            (21.260)          10.574            

 Redução do caixa e equivalentes de caixa (5.216)           (47.140)         (53.544)          (5.674)             

Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
  No início do exercício 11.735          58.875          80.147           85.821            
  No fim do exercício 6.519            11.735          26.603           80.147            

 Redução do caixa e equivalentes de caixa (5.216)           (47.140)         (53.544)          (5.674)             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ConsolidadoControladora
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
 

1 Contexto operacional 
A Promon S.A. (“Companhia” ou “Controladora”), com sede em São Paulo - Capital, é 
a holding operacional do Grupo Promon, onde está situada a Coordenação Executiva e 
Estratégica deste. O conjunto de entidades que compõem o Grupo Promon (“Grupo”), por meio 
das quais se desenvolvem os seus principais negócios, são: Promon Engenharia Ltda., que 
atua no mercado de consultoria, engenharia, gerenciamento e soluções integradas de 
infraestrutura, focando os setores estratégicos de Energia, Infraestrutura & Logística, Mineração 
& Metalurgia, Óleo & Gás e Química & Petroquímica; Promon-Logicalis Latin America Ltd. 
(“PLLAL”), empresa constituída no Reino Unido, em sociedade com Logicalis Group Ltd., que 
atua na integração de sistemas no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação, detém 
100% das empresas constituídas na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
México, Paraguai, Peru e Uruguai. A partir de 31 de de julho de 2016, o Grupo Promon deixou 
de incluir a Promon Meio Ambiente, conforme descrito na Nota Explicativa 5.  
 
Com relação às investigações em andamento relativas à “Operação Lava Jato” no âmbito da 
Promon Engenharia Ltda., a Companhia reitera a sua conduta ética, o que é reforçado pelo fato 
de não haver qualquer decisão administrativa ou judicial condenando a empresa ou seus 
profissionais por qualquer atividade ilegal relacionada ao tema.  
 

2 Entidades do grupo 
 
    Participação acionária (*) 
       
Empresas País 2016 2015 
       
Controladas diretas      

Promon Engenharia Ltda. Brasil 99,99% 99,98% 
Promon Intelligens Estratégia e Tecnologia Ltda. Brasil 99,99% 99,99% 
Promon Tecnologia e Participações Ltda. Brasil 99,99% 99,99% 
Promon Meio Ambiente Ltda.(i) Brasil - 99,99% 
Promon Investment Corporation Ilhas Cayman 100,00% 100,00% 

 Promon Ingenieria Peru  Peru 100,00% 100,00% 
       
Controladas em conjunto      

EPC Compra e Venda de Equipamentos Industriais Ltda. Brasil 50,00% 50,00% 
       
Coligada      
 Promon-Logicalis Latin America Ltd. (PLLAL) Reino Unido 35,00%   35,00% 
 
Controlada indireta 

Promon International Inc.  Ilhas Cayman 99,99% 99,99% 
Ozônio Empreendimentos S.A. (i) Brasil - 52,69% 

 
(i) Operação descontinuada no exercício de 2016, conforme descrito na nota 5. 

(*) Participação acionária direta e indireta 
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3 Base de preparação 
 

a. Declaração de conformidade  
As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações e os 
Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC e aplicadas de maneira consistente. 
 
Em 14 de março de 2017 foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia a 
conclusão destas demonstrações financeiras. Em 21 de março de 2017, o Conselho da 
Administração da Companhia solicitou a inclusão da nota explicativa 27 “Nota suplementar”. 
 

b. Base de mensuração  
As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto se mencionado o contrário nas práticas contábeis a seguir. 
 

c. Moeda e moeda de apresentação  
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais, moeda 
funcional da Companhia. Todos os saldos apresentados em reais nestas demonstrações 
financeiras foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma.  
 
As controladas no exterior Promon Investment Corporation e Promon International Inc. têm 
como moeda funcional o real. A coligada PLLAL tem como moeda funcional o dólar norte-
americano. Essa empresa está estabelecida em países cujas economias não são consideradas 
hiperinflacionárias. Seu balanço patrimonial foi convertido conforme descrito no item “4.b”. 
 

d. Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as 
Orientações e as Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
requer que a Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e suposições que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem diferir destas estimativas.  
 
As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração da Companhia, 
sendo as alterações reconhecidas no exercício no qual tais estimativas são revisadas e nos 
exercícios futuros afetados.  
 
As informações sobre premissas e estimativas estão incluídas nas Notas Explicativas: 
 

• Nota nº 8 - Títulos e valores mobiliários 

• Nota nº 9 - Contas a receber de clientes 

• Nota nº 11 - Investimentos  
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• Nota nº 12 - Imobilizado e intangível e suas respectivas depreciação e amortização 

• Nota nº 16 - Provisões para contingências e reestruturação 

• Nota nº 18 - Receita operacional 

• Nota nº 21 - Imposto de renda e contribuição social 

• Nota nº 24 - Fundação Promon de Previdência Social 

• Nota nº 26 - Instrumentos financeiros. 

4 Principais políticas contábeis  
As políticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistentemente para todos os 
períodos apresentados nestas demonstrações individuais e consolidadas. 
 

a. Base de consolidação 
Nas demonstrações financeiras consolidadas, o resultado de coligadas e controladas em 
conjunto é reconhecido através do método de equivalência patrimonial, conforme descrito na 
Nota Explicativa nº 11.  
 
Controladas 
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos 
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses 
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. 
 
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 deixa de existir. As 
políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. 
 
Operações controladas em conjunto 
Operações controladas em conjunto referem-se a empreendimentos cujas atividades são, direta 
ou indiretamente, controladas pela Companhia em conjunto com outro(s) investidor(es), por 
meio de acordos ou contratos que exigem consentimento unânime para as decisões financeiras e 
operacionais. 
 
Investimentos em coligadas 
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha 
influência significativa, mas não controle (mantém entre 20% e 50% do capital votante), sobre 
as políticas financeiras e operacionais.  
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Transações eliminadas na consolidação 
Na consolidação são eliminados saldos e quaisquer receitas ou despesas não realizadas 
derivadas de transações intragrupo. Ganhos não realizados, oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial, são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da 
mesma maneira como são eliminados os ganhos, mas somente na extensão em que não haja 
evidência de perda por redução ao valor recuperável.  
 

b. Moeda estrangeira 
 
Controladas no exterior 
Os ativos, passivos e resultados de controladas são convertidos para real à taxa de câmbio na 
data de suas transações. 
 
Coligadas no exterior 
O patrimônio líquido da coligada no exterior (PLLAL) é convertido mensalmente para real à 
taxa de câmbio do mês da respectiva demonstração financeira. As diferenças de moeda 
estrangeira são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas no patrimônio 
líquido. Os resultados de operações no exterior são convertidos para real às taxas de câmbio 
apuradas nas datas das transações. 
 

c. Determinação do valor justo de ativos e passivos 
Diversas políticas e divulgações contábeis do Grupo exigem a determinação do valor justo, 
tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm 
sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação. Quando aplicável, as 
informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são 
divulgadas em notas específicas àquele ativo ou passivo. 
 

d. Redução ao valor recuperável de ativos 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos financeiros e não 
financeiros com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Sendo tais evidências identificadas é constituída provisão para desvalorização 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
 
O valor recuperável de um ativo não financeiro ou de determinada unidade geradora de caixa é 
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.  
 

e. Instrumentos financeiros 
 
Ativos e passivos financeiros derivativos e não derivativos 
A categoria dos instrumentos financeiros depende da finalidade para a qual os ativos e passivos 
financeiros foram adquiridos e/ou contratados e sua classificação é determinada no 
reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. A classificação dos ativos e passivos 
financeiros do Grupo é apresentada na Nota Explicativa nº 26. 
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O Grupo deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa 
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação em que, essencialmente, todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja 
criada ou retida pelo Grupo nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo 
individual. 
 
O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, 
canceladas ou vencidas.  
 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tem o direito legal de compensar os valores e 
tem a intenção de liquidar, em uma base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo  
simultaneamente.  
 
Os ativos e passivos financeiros mantidos pelo Grupo são classificados e mensurados sob as 
seguintes categorias: 
 
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
Um ativo financeiro é classificado nesta categoria caso seja mantido para negociação ou seja 
designado como tal no momento inicial. Os instrumentos financeiros são assim designados se o 
Grupo gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 
justos, de acordo com a gestão de riscos devidamente documentada e alinhada com a estratégia 
de investimentos da Companhia. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. Mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do exercício.  
 
Empréstimos e recebíveis 
São ativos financeiros com fluxo de caixa definido ou calculável, que não são cotados em um 
mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, são medidos pelo 
custo amortizado por meio do método dos juros efetivos, e decrescidos de qualquer perda em 
relação ao valor recuperável. 
 
Ativos mantidos até o vencimento 
São ativos financeiros com recebimentos fixos ou determináveis e datas de recebimentos fixas e 
que o Grupo tem intenção e capacidade financeira de manter até seus vencimentos. São 
avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos de rendimentos auferidos, com base nos prazos e 
nas condições contratuais, em contrapartida ao resultado do exercício. 
 
Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado 
Nessa categoria são incluídos passivos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis, que 
não são cotados em um mercado ativo. São medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos.  
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Instrumentos financeiros derivativos 
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo; quaisquer custos de transação 
atribuíveis são reconhecidos no resultado, quando incorridos. As variações no valor justo são 
registradas em contrapartida das rubricas “Ganhos e perdas não realizados com operações de 
derivativos” classificadas no ativo e passivo circulante, respectivamente. 
 

f. Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras 
realizáveis em até 90 dias da data da aplicação ou consideradas de liquidez imediata, 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e sujeitas a um baixo risco de mudança de 
valor.  
 

g. Contas a receber de clientes  
Registradas pelos valores efetivos faturados (serviços, equipamentos e materiais) e por 
medições dos serviços executados ocorridos até as datas dos balanços, deduzidas da provisão 
para redução ao valor recuperável, quando necessário, em montante considerado suficiente pela 
Administração para fazer face a prováveis perdas na sua realização. 
 

h. Impostos a recuperar 
Representados principalmente por tributos e contribuições federais, atualizados a partir do 
exercício subsequente à sua apuração, quando houver previsão legal, e deduzidos de provisão 
para redução ao valor recuperável, quando necessário, em montante considerado suficiente pela 
Administração para fazer face a prováveis perdas na sua realização, conforme demonstrado na 
Nota Explicativa nº 10. 
 

i. Ativo imobilizado 
O imobilizado é demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido das depreciações 
acumuladas e de perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
necessário.  
 
A depreciação é computada pelo método linear, a taxas consideradas compatíveis com a vida 
útil, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 12. 
 

j. Ativo intangível 
Os ativos intangíveis do Grupo são classificados como segue:  
 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente 
Compreendem direito de uso de software e direitos contratuais destinados à manutenção das 
atividades do Grupo. São mensurados pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização 
acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é calculada pelo 
método linear, tomando-se por base sua vida útil estimada, a qual é revisada anualmente ou pelo 
período de vigência dos contratos. 
 
Ativos intangíveis gerados internamente 
Compreendem gastos realizados por controlada da Companhia no desenvolvimento de projetos 
ligados à geração de energia elétrica em empreendimentos que serão implementados ou 
vendidos a terceiros e são mensurados pela soma dos gastos incorridos deduzidos da perda por 
redução ao valor recuperável, quando necessário. 
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Ágio  
O ágio é medido pelo custo, não é amortizado, e é deduzido das perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável. O ágio e a mais-valia relacionados com as coligadas, controladas e 
controladas em conjunto são incluídos no valor contábil do investimento e nas demonstrações 
financeiras da controladora e do consolidado. 
 
Em função do ágio ser fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) e integrar o valor 
contábil do investimento na controlada ou coligada, ele não é testado separadamente em relação 
ao seu valor recuperável (impairment). 
 

k. Provisões 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Grupo possui uma obrigação 
legal já constituída ou ainda não formalizada, apresentada como resultado de um evento 
passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.  
 

l. Benefícios a empregados 
 
Planos de aposentadoria 
Os custos associados às contribuições efetuadas pelo Grupo aos planos de aposentadoria de 
contribuição definida e benefício definido são reconhecidos pelo regime de competência, sendo 
que as reservas necessárias para cobertura dos benefícios do plano de benefício definido são 
calculadas pelo método de crédito unitário projetado elaborado por atuário independente e o 
plano de contribuição definida pelo regime financeiro de capitalização, conforme detalhes 
divulgados na Nota Explicativa nº 24. 
 
Benefícios de curto prazo a empregados 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 
descontada e são registradas como despesas, conforme o serviço relacionado seja prestado.  
 
O estatuto da Companhia e contratos sociais das empresas do Grupo preveem a destinação de 
parte dos lucros aos seus funcionários. Esse passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser 
pago.  
 

m. Receitas e custos incorridos a faturar em contratos de empreitada  
A receita compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de 
solicitações adicionais (aditivos de contratos), ajustes de preços, reclamações e pagamentos de 
incentivos contratuais, na condição em que seja provável que resultem em receita e possam ser 
mensurados de forma confiável.  
 
Receitas e custos de contratos de longo prazo na empreitada global são apropriados pela 
proporção do trabalho efetuado do projeto até as datas dos balanços e são provisionados os 
correspondentes custos a faturar, os quais serão faturados por fornecedores em período 
subsequente.  
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n. Venda de mercadorias e serviços  
A receita operacional da venda de bens é reconhecida quando existe evidência convincente de 
que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram 
transferidos para o comprador, e que seja provável que os benefícios econômicos financeiros 
fluirão para a entidade.  
 
A receita operacional da venda de serviços no curso normal das atividades é medida pelo valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber. 
 

o. Receitas e despesas financeiras 
Receitas financeiras compreendem basicamente os juros ativos de investimentos, variações 
monetárias sobre ativos financeiros e mudanças no valor justo de ativos financeiros, registrados 
através do resultado do exercício. Receitas com juros são reconhecidas no resultado do exercício 
utilizando-se a metodologia de taxa efetiva de juros.  
 
As despesas financeiras compreendem basicamente os juros e as variações monetárias sobre 
passivos financeiros que são reconhecidos no resultado do exercício com base no método da 
taxa efetiva de juros.  
 

p. Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social, e consideram a compensação de prejuízos limitados a 30% do lucro tributável, para o 
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente. 
 
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por prejuízo, perdas 
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis quando é provável que lucros futuros 
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. 
 

q. Novas normas e alterações e interpretações de normas 
O Grupo não concluiu as análises dos efeitos das normas abaixo sobre suas demonstrações 
financeiras.  
 
IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros)  
A IFRS 9, publicada em julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial 
Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 
Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a classificação e mensuração de 
instrumentos financeiros, um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da 
redução ao valor recuperável de ativos financeiros e novos requisitos sobre a contabilização de 
hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento 
de instrumentos financeiros da IAS 39.  
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IFRS 15 - Receita de contrato com cliente  
Estabelece novas exigências para o reconhecimento da receita de bens e serviços e extensas 
divulgações um modelo de cinco etapas que se aplicam à receita obtida a partir de um contrato 
com cliente, independentemente do tipo de transação de receita ou da indústria. Aplica-se a 
todos os contratos de receita e fornece um modelo para o reconhecimento e mensuração de 
ganhos ou perdas com a venda de alguns ativos não financeiros que não estão ligados as 
atividades ordinárias da entidade. Extensas divulgações são também requeridas por esta norma. 
 

5 Operações descontinuadas - Ozônio Empreendimentos S.A. e P2 
Em 17 de outubro de 2016, foi consumada a operação de venda de 52,69% das ações ordinárias 
detidas pela Promon do capital social da Ozônio Empreendimentos S.A. aos demais titulares, 
que em conjunto detinham 47,31%.  
 
Em 25 de setembro de 2015, foi consumada a operação de venda para o Patria Finance Ltd. 
(“Patria”), da totalidade da participação societária detida pelo Grupo Promon no P2 Brasil 
Holding Ltd. e P2 Brasil Private Infrastructure General Partner II Ltd., equivalente a 40% do 
capital social total e votante das referidas sociedades dos quais o Patria já detinha 60%. A 
operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica em 8 de setembro 
de 2015. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía o montante a receber em moeda 
estrangeira de R$ 81.477 (117.144 em 2015), sendo R$ 32.591 (19.524 em 2015) a receber no 
curto prazo e R$ 48.887 (97.620 em 2015) a receber no longo prazo, entre 2018 e 2019.  
 
Em consequência, os resultados gerados pelos investimentos nas referidas empresas foram 
tratados como operação descontinuada nos exercícios de 2016 e 2015. 
 

a. Resultado líquido de operações descontinuadas 
 
  Controladora   Consolidado 

Ozônio   
 

2016 
 

2015  
 

2016 
 

2015 
Receita Líquida - -  12.117 17.710 
Custos e despesas - -  (12.519) (19.355) 
Equivalência patrimonial (402) (867)  -  - 
Perda na alienação de operação descontinuada (10.436) -  (10.436)  - 

Resultado da operação descontinuada (10.838) (867) 
 
 (10.838)  (1.645) 

 
P2 
 
Equivalência patrimonial 

 
 
 

- 

 
 
 

161.692  

 
 
 

-  

 
 
 

27.372 
Lucro na venda de investimento - -  -  151.563
Despesas de venda  - -  -  (5.702) 

Resultado da operação descontinuada - 161.692 
 
  - 173.233 

Imposto de renda e contribuição social - (4.065)  -  (16.067) 

Resultado da operação descontinuada - 157.627 
 
 -  157.166 

        

Resultado líquido de operações descontinuadas (10.838) 156.760  (10.838) 155.521 
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b. Efeito da alienação da Ozônio sobre a posição financeira do Grupo 
 

Ativo 
Outubro de 

2016  Passivo 
Outubro de 

2016 
Caixa e equivalentes de caixa 25  Empréstimos e financiamentos 2.067
Contas a receber de clientes 3.923  Outras contas a pagar 4.765 
Impostos a recuperar 3.834  Provisão para contingências 2.246 
Outros créditos 358  Patrimônio líquido 10.838
Imobilizado 700     

Intangível 12.271  
Particip. de acionistas não 
controladores 1.195 

Total do ativo 21.111  Total do passivo 21.111 
 

6 Caixa e equivalentes de caixa  
 
  Controladora   Consolidado 
           
  2016  2015  2016   2015
           
Caixa e bancos 148  833  11.728    3.193

CDBs e operações compromissadas (i) 
Money Market (ii) 

6.371
-  

10.902
-  

14.839 
36    

31.597 
45.357

Total 6.519 
 

11.735  26.603    80.147

 
(i) Correspondem a aplicações financeiras de curto prazo alocadas em títulos, emitidos por instituições financeiras de 

primeira linha, com remuneração média entre 75% e 101,5% da variação do Certificado de Depósito Interbancário -
CDI. 

(ii) Correspondem a aplicações financeiras de curto prazo em fundos no exterior. 

7 Aplicações financeiras  
 
  Controladora   Consolidado 
           
  2016  2015  2016   2015

Ativo não circulante          
Fundos de private equity - P2 Brasil - Nacional 17.253  16.597  17.253   16.597
Fundos de private equity - P2 Brasil - Exterior -  -  25.537   28.079

  17.253
 

16.597  42.790   44.676

 
O montante da Controladora é uma aplicação no Brasil e o da Controlada é no exterior, o 
rendimento ponderado em Reais foi de -6% no ano (46% em 2015), já considerado o impacto da 
variação cambial para a parcela no exterior. 
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8 Títulos e valores mobiliários 
 
  Controladora   Consolidado 
           
  2016  2015  2016   2015

           
Renda fixa  -  -  24.649   36.912
Ações (Datatec Limited) 1.928  2.644  1.929   2.642
Fundos de ações Long/Short e outros -  -  5.821    10.582

  1.928 
 

2.644  32.399   50.136

 
Os títulos e valores mobiliários compreendem as aplicações financeiras de curto prazo no 
exterior, para as quais a Administração contrata instrumentos que mitigam sua exposição 
cambial, quando, a critério da Administração, tal exposição representa riscos ao rendimento das 
referidas aplicações. A rentabilidade no ano foi de 2% (-1% em 2015) quando apurada em dólar, 
e de -15% (45% em 2015) quando apurada em reais. 
 

9 Contas a receber de clientes 
 
  Consolidado 

  2016 
  
 2015

       
Contas a receber de clientes 24.711    14.097
Serviços e fornecimentos a faturar 9.277    28.664
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4.729)    (14.356)

 Total 29.259 
 
  28.405

 
O Grupo analisa individualmente o saldo de contas a receber de clientes e constitui, quando 
necessário, provisão para créditos de liquidação duvidosa em montante considerado suficiente 
para fazer face a prováveis perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação 
duvidosa refere-se substancialmente a serviços a faturar sem o aceite do cliente acima de 1 ano. 
 

10 Impostos a recuperar 
 
  Controladora  Consolidado 
           
  2016  2015  2016   2015
Tributos:          
Federal 1.081  41  10.050    21.230
Contribuições previdenciárias 45  -  4.901    1.173
Estadual / Municipal -  -  -    1.524

Total 1.126  41
 

14.951    23.927

 
Os créditos de tributos e contribuições federais poderão ser utilizados para compensação de 
débitos, vencidos ou vincendos. A realização dos créditos de impostos estaduais ocorre através 
das transações mercantis das empresas do Grupo. 
 



 
Promon S.A. 

Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2016 e 2015 

26 

11 Investimentos  
 

a. Principais dados dos investimentos da controladora em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
 
        Saldos em 31 de  Resultado do exercício findo          
  Investimentos   dezembro de 2016  em 31 de dezembro de 2016  Participação - % 

        Lucro/
Equivalência 

 patrimonial -    
     Patrimônio Capital  (prejuízo) operação     
  2016 2015   líquido social  do exercício  continuada  Direta Consolidada 
               
Empresas controladas e coligadas:              

Promon Engenharia Ltda. 18.209 43.478  18.211  68.500  (50.279) (50.269)  99,99 99,97 
Promon Tecnologia e Participações Ltda. 38.903 60.052  38.904 4.911  (1.151) (1.149)  99,99 99,99 
Promon Intelligens Estratégia e Tecnologia Ltda. 234 1.558  234  7.206  (1.134) (1.323)  99,99 99,99 
Promon Meio Ambiente Ltda. - 6.298  -  -  -  -  00,00 00,00 
Promon International, Inc.  8.766 10.562  61.723  1.719  (18.606) (1.796)  14,20 99,99 
Promon Investment Corporation 92.921 90.217  92.921  72.524  2.703 2.703  100,00 100,00 
               
Promon-Logicalis Latin America Ltd. (PLLAL):              
 Investimento 123.771 105.372  353.633  700  70.929 24.825  35,00 35,00 
 Ágio (Goodwill) 4.898 4.897            
 Mais valia de ativos líquidos 571 858            

 
Total 288.273 323.292       (27.009)     
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b. Composição dos investimentos apresentados nos balanços patrimoniais consolidados 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
 
  Investimentos  Equivalência patrimonial 

  2016 2015   2016 2015

Promon-Logicalis Latin America Ltd. (PLLAL) 129.240 111.127   24.825  23.294
EPC  1.602 1.576   35  (110)

  130.842 112.703   24.860  23.184

 
c. Movimentação dos saldos dos investimentos 

 
  Controladora   Consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2015 
 

323.292   112.703
Aumento de capital da Ozônio Empreendimentos S.A 4.541    - 
Aumento do capital social da Promon Engenharia Ltda 25.000    - 
Amortização do intangível da PLLAL (287)    (287) 
Operação descontinuada (nota 5.b) (10.436)    - 
Outros -   (8) 
 
Subtotal 342.110    112.408 
       
Equivalência patrimonial  (27.009)    24.860 
Equivalência patrimonial - operação descontinuada (nota 5.b) (402)    - 
       
Dividendos recebidos 
 

(20.000)  
  

- 

Variação cambial de empresa no exterior - PLLAL - (Lançado no patrimônio líquido 
- resultado abrangente) (6.426)    (6.426) 
       
Saldos em 31 de dezembro de 2016 288.273    130.842 

 
d. Demonstração resumida dos saldos das controladas diretas e coligadas 

 
  2016 

  Ativo   Passivo    
Patrimônio 

líquido 
Controladas diretas e indiretas        
Promon Engenharia Ltda.  145.317  127.096    18.221 
Promon Tecnologia e Participações Ltda.  66.577  27.673    38.904 
Promon Intelligens Estratégia e Tecnologia Ltda. 2.013  1.779    234 
Promon International, Inc.  82.045  20.322    61.723 
Promon Investment Corporation 92.935  14    92.921 
Coligada         
PLLAL  1.051.024  697.391   353.633 
 
  



 
Promon S.A. 

Demonstrações financeiras em  
31 de dezembro de 2016 e 2015 

28 

  2015 

  Ativo   Passivo    
Patrimônio 

líquido 
Controladas diretas e indiretas        
Promon Engenharia Ltda.  231.452  187.952   43.500
Promon Tecnologia e Participações Ltda.  90.497  30.422   60.055
Promon Intelligens Estratégia e Tecnologia Ltda. 3.596  2.038   1.558
Promon International, Inc.  166.048  16.804   149.244
Promon Meio Ambiente Ltda 6.402  98   6.304
Promon Investment Corporation 90.217  -   90.217
Coligada         
PLLAL  987.545  686.853    300.692 
 

e. Teste de impairment do ágio 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, foi efetuado teste de recuperação, considerando os fluxos de 
caixa descontados da coligada PLLAL, resultando em comprovação do retorno econômico sobre os 
ativos operacionais, incluindo o ágio. 
 

12 Imobilizado e intangível (Consolidado) 
 

  

Deprec. e 
amortização vida 

útil (em anos) 2016   2015 

Imobilizado        
Máquinas e equipamentos  4 a 30 196    9.900
Móveis, utensílios e instalações 10 237   5.441
Outros  4 e 5 2.091   2.909

 Total  2.524 
  
 18.250

Depreciação   (300)    (14.731)

Valor contábil   2.324 
 
  3.519 

Intangível       
Direitos de uso de software 5 1.329   21.270
Ágio   -   10.200
Desenvolvimento de projetos  2.500   3.626

 Total  3.829 
 
  35.096

Amortização  (393)    (20.247) 

Valor contábil  3.436  
 
  14.849 

 

13 Salários, férias e encargos sociais a recolher (Consolidado) 
 
  2016   2015

Provisão de férias 7.667    12.488
Imposto de renda sobre salários 1.404    2.077
INSS 1.450    324
FGTS 559    29
Salários 121    238
Outros 37     47

  11.238    15.203
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14 Empréstimos e financiamentos 
 
Controladora 
  Circulante  Não circulante 

  2016  2015  2016   2015
Moeda nacional          
 Capital de giro 9.763  8.769  68.442   57.763

           
Total 9.763  8.769  68.442   57.763

 
Consolidado 
  Circulante  Não circulante 

  2016  2015  2016   2015
Moeda nacional          
 Capital de giro 9.763  15.589  68.442    59.595
Moeda estrangeira          
 Capital de giro 4.321  -  -    5.015

           
Total 14.084  15.589  68.442    64.610

 
Vencimentos não circulante  2018  2019   Total
 
Capital de Giro  37.192  31.250   68.442
 
Os empréstimos foram contratados em moeda nacional e moeda estrangeira, nesse caso juntamente 
com operação de “swap cambial”. Possuem custo médio equivalente que varia entre 119,5% e 135% 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Os empréstimos das controladas 
possuem aval da holding como garantia, e não possuem cláusulas restritivas de descumprimento de 
metas (“covenants”). 
 

15 Transações com partes relacionadas  
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 decorrem de transações 
da Companhia com suas controladas, controladas em conjunto e coligadas, conforme segue: 
 
  Controladora  Consolidado 

  2016  2015  2016   2015
Ativo não circulante          
Empréstimos com partes relacionadas          
Promon Engenharia Ltda. (c) 26.278  53.674  -    -
EPC Compra e Venda de Equip Industriais Ltda. (a) -  -  2.152    2.101
Brandt Meio Ambiente Serviços Ltda -   -  -    605

Total  26.278  53.674  2.152    2.706
           
Passivo não circulante          
Empréstimos com partes relacionadas          
Promon Empreendimentos e Participações S.A. (b) 2.917  3.801  2.917    3.801
Brandt Meio Ambiente Serviços Ltda -  -  -    662

Total 2.917  3.801  2.917    4.463
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(a) Parcela advinda do consórcio Camargo Correa-Promon-MPE referente a contrato firmado entre a Empresa EPC e o 
Consórcio, sem data de vencimento e sujeito a juros de 6% ao ano. 

(b) A Promon Empreendimentos e Participações S.A. é a controladora da Companhia, com 60,55% das ações. Sobre o mútuo 
incide juros de 135% do CDI calculados e reconhecidos de forma pro rata. Em 2016 foi gerada despesa financeira líquida 
de R$ 600 (R$ 111 em 2015). 

(c) Mútuo remunerado a 12% a.a (sem remuneração em 2015). Em 2016 foi gerada receita financeira de R$ 4.668 (R$ 39 em 
2015), o qual foi eliminada nas demonstrações consolidadas. 

Contas a receber por venda de ações próprias e contas a pagar por compra de ações 
próprias 
Representam saldos a receber e a pagar das transações com ações próprias efetuadas entre a 
Companhia e seus acionistas, cujo resultado apurado é classificado na rubrica “Reserva de capital”. 
 
Estas operações são realizadas em prazos de até 36 meses e foram trazidas a valor presente na data 
do balanço aplicando a taxa correspondente a 6% a.a. O ajuste a valor presente está apresentado na 
rubrica “Reserva de capital”. 
 
   Controladora   Consolidado 

   2016 2015   2016 2015
Ativo circulante         

Contas a receber por venda de ações próprias  - -   -  113

Total  - -   -  113
          

Passivo circulante         
Contas a pagar por compra de ações próprias  4.426 6.920   7.409  9.530
Ajuste a valor presente  (211) (433)   (211)  (433)

Total  4.215 6.487   7.198  9.097
          
Passivo não circulante         

Contas a pagar por compra de ações próprias  1.939 5.750   1.939  5.750
Ajuste a valor presente  (93) (359)   (93)  (359)

Total  1.846 5.391
 

 1.846  5.391

 
Remuneração da administração 
Os montantes referentes às despesas com grupo de dirigentes da Companhia e empresas do Grupo 
estão apresentados abaixo:  
 
  Controladora  Consolidado 
        
  2016 2015  2016 2015
        
Remuneração fixa 4.118 3.604  7.284  6.743
 
Na AGOE realizada em 10 de junho de 2016, foi estabelecido o montante global anual de 
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Controladora de até 
R$ 6.000, não computadas as participações nos lucros e resultados. 
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16 Provisões  
 

a. Provisão para contingências 
 
  Controladora  Consolidado 

  2016 2015  2016 2015
        
Provisões fiscais - 6.229  23.967  34.032
Provisões trabalhistas - -  7.871  3.275
Provisões cíveis  - -  1.197  2.987

Total - 6.229  33.035  40.294

 
A Administração, em conjunto com seus assessores jurídicos externos, entendem que as provisões 
constituídas são suficientes para cobrir prováveis perdas nos processos de natureza cível, trabalhista 
e tributária em discussão pelo Grupo. 
 
Com base na avaliação dos assessores jurídicos externos, são considerados de risco de perda 
“possível” processos que perfazem o montante de R$ 210.279 (R$ 233.984 em 2015), 
correspondentes a 83 (71 em 2015) processos de valores individualmente inferiores a R$ 45.755 (R$ 
43.000 em 2015). Tal montante divide-se em R$ 199.598 (R$ 224.473 em 2015) para demandas 
administrativas e judiciais de natureza tributária, referentes a 43 (52 em 2015) processos; R$ 9.644 
(R$ 8.700 em 2015) para demandas cíveis, referentes a 05 (04 em 2015) processos e R$ 1.037 (R$ 
811 em 2015) para questões trabalhistas, referentes a 26 (14 em 2015) processos. Para essas questões 
nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não 
requerem sua contabilização. 
 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) 
Em dezembro de 2015, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) instaurou 
processo administrativo contra oitenta pessoas físicas e jurídicas, dentre as quais a controlada 
Promon Engenharia Ltda., visando investigar eventuais condutas passíveis de constituir infração à 
ordem econômica. De acordo com a Lei 12.529/11, que regulamenta referido processo, eventuais 
penalidades que possam advir do mesmo podem variar entre 0,1% a 20% do faturamento bruto no 
ano anterior ao de instauração do processo, equivalendo, no caso da Promon Engenharia Ltda. aos 
valores de R$ 220 mil a R$ 45 milhões. Para este processo nenhuma provisão foi constituída, tendo 
em vista que, segundo a avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, nesta fase, não há como 
saber se haverá condenação e, se houver, qual o percentual da multa. 
 
Ação Civil Pública 
Com relação à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra a Engevix 
Engenharia S.A., várias pessoas físicas relacionadas à empresa, agentes públicos, bem como 
empresas que executaram contratos em consórcio com a Engevix, dentre as quais a Promon 
Engenharia Ltda., objeto da Nota Suplementar contida nas Demonstrações Financeiras encerradas 
em 31 de dezembro de 2015, a defesa prévia apresentada pela Promon Engenharia Ltda. foi aceita 
pelo juiz de primeira instância, que não recebeu a ação em relação à Promon. A decisão foi objeto de 
recurso pela AGU, que está pendente de julgamento. 
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b. Depósitos Judiciais - Mantidos no ativo não circulante 
O saldo de depósitos judiciais é composto por: 
 
  Consolidado 
     
  2016 2015
     
SAT/RAT (i) 17.030  21.341
Trabalhista  846  2.980
FAP (ii) 3.550  3.550
Fiscal 5.985  3.357
Outras 1.223  1.563

Total 28.634  32.791

 
(i) Depósitos para garantir ações que objetivam declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da alteração do enquadramento 

da natureza de atividade da empresa. 

(ii) Depósitos para garantir ações que visam reconhecer a nulidade do FAP por ilegalidade e inconstitucionalidade e 
alternativamente requerer o recalculo em razão de erro em sua apuração. 

Conforme avaliação dos assessores jurídicos os processos do SAT/RAT são considerados risco de êxito possível e o FAP é 
considerado risco de êxito provável. 

c. Provisão para reestruturação 
O Grupo Promon iniciou em 2015 um processo de adequação de sua estrutura, condizente com uma 
estratégia mais voltada a serviços profissionais e reconhecendo um ambiente de negócios com menor 
nível de atividade nos segmentos em que atua. Foram adotadas medidas de redução de custos, 
implementadas durante todo o exercício de 2016 e têm continuidade no exercício de 2017. 
 
  Controladora   Consolidado
       
Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.045 20.689

Consumo da provisão de reestruturação (470) (15.337)
     
Reversão de provisão de reestruturação constituída em 2015 (575) (5.352)
Constituição de provisão de reestruturação 970 19.917

Efeito no resultado do exercício (nota 19) 396 14.565
       

Saldo em 31 de dezembro de 2016 970 19.917

 

17 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social e reserva de capital 
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social é composto por 130.000.000 (125.000.000 em 2015) 
ações ordinárias, sem valor nominal, sendo 74.921.000 (68.110.000 em 2015) ações pertencentes à 
Promon Empreendimentos e Participações S.A., 48.812.028 (47.103.026 em 2015) ações 
pertencentes a acionistas domiciliados no País e 6.266.972 (9.786.974 em 2015) ações em poder 
temporário da própria Companhia.  
 
Reserva de capital 
Refere-se ao lucro (prejuízo) na alienação de ações próprias (R$2.278) e ao ajuste a valor presente do 
contas a receber e a pagar de transações com ações próprias R$ 304.   
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b. Reserva de lucros 
 
Reserva legal  
Foi constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 
193 da Lei nº 6.404/76.  
 
Reserva especial 
A reserva especial constituída em exercícios anteriores, conforme artigo 202 § 4ºda Lei nº 6.404/76, 
foi utilizada na absorção de parte do prejuízo do exercício no montante de R$ 26.365. 
 
Reserva de liquidez 
Reserva estatutária destinada a dar flexibilidade à Tesouraria da Companhia na administração do 
modelo acionário e de outras obrigações de curto prazo que exijam disponibilidade de caixa, 
inclusive para aquisição pela Companhia de suas próprias ações, se necessário. Essa reserva é 
composta de uma parcela referente ao resultado positivo do ajuste de equivalência patrimonial de 
investimentos em coligadas que exceder o valor dos dividendos delas recebidos e de outra parcela 
correspondente ao montante de até 55% dos lucros remanescentes. Os saldos em 31 de dezembro de 
2016 eram de R$ 0 e R$ 91.142, respectivamente, totalizando R$ 91.142. A Diretoria, ad referendum 
da Assembléia Geral, poderá utilizar o saldo da reserva de liquidez para distribuição de dividendos e 
juros sobre o capital próprio ou aumentar o capital social. 
 

c. Ajustes de avaliação patrimonial 
O valor apresentado nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016 e 2015 refere-se à 
variação cambial decorrente da conversão das demonstrações financeiras da coligada - PLLAL. 
 

18 Receita operacional líquida (consolidado) 
 
  2016   2015 
       
Venda de produtos -    1.971 
Prestação de serviço 117.617    139.642 
Receita com contratos de construção 14.417    77.530 
Receita operacional bruta  

132.034  
  
 

 
219.143 

 
Abaixo apresentamos a conciliação entre a receita operacional bruta e a receita apresentada na demonstração de resultado 
do exercício: 
 
  2016   2015 
       
Receita operacional bruta 132.034   219.143 
Menos      
 Impostos sobre vendas (15.152)    (19.710) 
Total receita operacional líquida  

116.882  
  
 

 
199.433 
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19 Outras receitas (despesas), líquidas 
 
  Controladora   Consolidado 

  2016  2015   
 

2016   2015
            
Custo de reestruturação - nota 16.c (395)  (1.045)   (14.565)    (36.190)
Reversão (Aumento) de provisão para contingências 6.692  1.607   5.091    (6.567)
Reversão (aumento) de PCLD -  -   9.069   (9.400)
Reversão (aumento) de outras provisões -  -   3.227    (13.429)
Ganho na venda de investimento -  3.770   770    3.770
Crédito INSS sobre aviso prévio 47  -   3.934   -
Baixa de impostos não recuperáveis (123)  (5)   (1.195)   (3.229)
Baixa de depositos trabalhistas -  -   (5.175)   -
Outras 3  45   1.181   1.155
  

6.224  4.372   2.337    (63.890)Total 
 

20 Resultado financeiro 
 
   Controladora     Consolidado  
            
  2016  2015   2016   2015
           
Receitas financeiras           

Rendimentos sobre aplicações financeiras 1.759  10.035   10.531    14.070
Ajuste de operações com derivativos  -  -   14.509    2.444
Receitas financeiras dos consórcios -  -   -    2.462
Outros -  (111)   496    1.049

  1.759 
 

9.924   
 

25.536    20.025
            
Despesas financeiras           

Juros sobre empréstimos  (7.741)  (3.057)   (12.726)    (9.072)
Ajuste de operações com derivativos -  -   (1.163)   - 
Comissões e despesas bancárias -  (787)   (1.738)    (3.084)
Despesas financeiras dos consórcios -  -   (1.092)    - 
PIS e COFINS sobre receitas financeiras (377)  (521)   (669)    (731)
IOF sobre operações no exterior e de mútuo (230)  (1.052)   (1.146)    (3.034)
Atualização Monetária (786)  (1.742)   (842)    (1.742)
Outros (119)  (85)   (261)    (1.538)

            
  (9.253)  (7.244)   (19.637)    (19.201)
            
Variação cambial           

Variações cambiais de aplicações financeiras -  -   (11.369)    23.042
Variações cambiais de empréstimos e contas a receber  (52)  -   (19.472)    (2.793)
Outros -  (98)   (952)    1.704

            
  (52)  (98)   (31.793)    21.953
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21 Imposto de renda e contribuição social  
Os montantes relativos ao imposto de renda e à contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 
2016 e 2015 da consolidada são como segue: 
 
  Consolidado 

  
 

2016   
 

2015 

Prejuízo fiscal 27.938    
 

16.260 
Provisão para desvalorização de ativo 11.474    9.184 
Provisões fiscais 6.588    3.826 
Provisões trabalhistas 2.586    1.394 
Provisão para reestruturação 6.442    6.642 
Outras provisões 372    4.664 

Parcela não realizável (40.366)    (24.457) 

  
Total ativo fiscal diferido 15.034    17.513 

 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos para créditos da controlada 
direta Promon Engenharia Ltda. (em 2015 incluia a controlada Ozônio Empreendimentos S.A.), pelo 
fato de estas apresentarem expectativa de lucro tributável futuro que permita a sua realização parcial, 
e por este motivo o montante de R$40.366 (R$ 24.457 em 2015) de impostos diferidos ativos não 
foram reconhecidos nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016. 
 

22 Cobertura de seguros 
A Companhia e suas controladas adotam política de contratação de coberturas de seguros para bens 
sujeitos a riscos, conforme montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando as características de seus negócios.  
 

23 Garantias prestadas  
A Companhia e suas controladas ofereceram garantias para assegurar o cumprimento de execução de 
contratos, propostas e processos fiscais em fase de discussão judicial, entre outros, sob a forma de 
cartas de fiança bancária e apólices de seguro garantia, conforme segue: 
 
  Consolidado 
       
  2016   2015
      
Cumprimento de obrigações contratuais 7.690    119.000
Processos judiciais 141.230    210.913
Adiantamento de pagamento 636    14.890

Total 149.556    344.803

 

24 Fundação promon de previdência social 
A Companhia é uma das patrocinadoras da Fundação Promon de Previdência Social (Fundação 
Promon), entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, com autonomia 
administrativa e financeira. A Fundação Promon tem por objetivo instituir planos privados para a 
concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social oficial a todos 
os seus participantes. 
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Ao final de 2016, a Fundação Promon contava com dois planos de benefícios, como segue: 
 

• Benefício Definido - Promon BásicoPlus; 

• Contribuição Definida - Promon MultiFlex.  

O valor do Patrimônio Social da Fundação era de R$ 1.471.426 e suas Provisões Matemáticas eram 
de R$ 1.275.055 ao final de 2016 (respectivamente em 2015, Patrimônio Social de R$1.355.521 e 
Provisões Matemáticas de R$1.172.372).  
 
O plano BásicoPlus está fechado para novos ingressos desde 28 de março de 2005. Em 31 de 
dezembro de 2016 possuía 546 participantes, sendo 512 assistidos, 29 autopatrocinados/ vinculados e 
5 funcionários. 
 
A demonstração das obrigações atuariais do plano BásicoPlus está apresentada a seguir: 
 
  2016   2015
       
Patrimônio de cobertura do plano 743.651  749.424
Provisões matemáticas 625.490  601.814
Benefícios concedidos 555.239  507.289
Benefícios a conceder  70.251  94.525
Equilíbrio técnico 118.161  147.610
Superávit técnico acumulado  118.161  147.610
Fundo previdencial para revisão de plano 65.989  0
 
O exercício de 2016 apresentou um superávit de R$ 36.540 (déficit R$ 24.390 em 2015). Seus 
investimentos estavam alocados 78% em renda fixa, 5% em renda variável, 7% em investimentos 
estruturados, 2% em investimentos no exterior e 8 % em imóveis. O superávit técnico acumulado de 
R$ 118.161 ao final do exercício (R$ 147.610 em 2015), correspondente a 19,06% das Provisões 
Matemáticas advindas das parcelas de reservas na modalidade benefício definido, foi destinado à 
constituição de reserva de contingência, de acordo com a Resolução CGPC n° 26 de 29 de setembro 
de 2008, alterada pela Resolução CNPC nº 22 de 25 de novembro de 2015, razão pela qual não existe 
um ativo atuarial a ser reconhecido pelas patrocinadoras. O excesso do superávit sobre a reserva de 
contingência, no valor de R$ 65.989, foi destinado à constituição de fundo previdencial para Revisão 
do Plano. 
 
Para apuração das Provisões Matemáticas foram utilizadas as seguintes principais hipóteses: 
 

(*) axa real anual de juros: 5,35% ao ano. 

• Projeção do crescimento real de salário: 3% ao ano. 

• Tábua de Mortalidade Geral: AT - 2000 suavizada em 20% segregada por sexo. 

O plano MultiFlex, por sua vez, oferecido a todos os funcionários, é isento de riscos atuariais no que 
diz respeito a seus benefícios previdenciários, calculados pelo montante acumulado das contribuições 
feitas pelas patrocinadoras e, opcionalmente, pelos participantes durante a fase de constituição de 
reservas, acrescidos dos rendimentos financeiros líquidos, e são pagos na forma de renda por prazo 
certo em quotas.  
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Ao final de 2016 o Patrimônio de cobertura do plano era de R$ 650.905 (R$570.760 em 2015). Seus 
investimentos estavam alocados 77% em renda fixa, 6% em renda variável, 2% na carteira de 
empréstimos a participantes e 12% em investimentos estruturados e 3% em investimentos no 
exterior. O plano contava com 2.035 participantes, sendo 233 assistidos, 561 
autopatrocinados/vinculados e 1.241 funcionários. A demonstração das obrigações atuariais do plano 
MultiFlex está apresentada a seguir: 
 
  2016   2015
    
Patrimônio de cobertura do plano 650.905  570.760
Provisões matemáticas 649.565  570.558
Benefícios concedidos 310.204  243.792
Benefícios a conceder 339.361  326.766
Superávit técnico  1.340  202
 
Durante o exercício de 2016, a contribuição consolidada do plano Promon BásicoPlus e do plano 
Promon MultiFlex, aportada pelas patrocinadoras Promon S.A. e suas controladas, foi de R$ 2.170 
(R$ 4.917 em 2015). 
 

25 Despesas administrativas 
 
  Controladora   Consolidado 
           

  
2016

 
2015  2016  

  
2015

      
Salários e encargos 9.177  5.479  21.431    22.694
Serviços de terceiros 1.697  1.779  12.593    15.559

Total 10.874  7.258  34.024    38.253

 

26 Instrumentos financeiros 
 
Estrutura de gerenciamento de risco 
O Comitê de Riscos do Conselho de Administração, que é responsável pelo desenvolvimento e pelo 
acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo, manteve sua atuação em 2016. 
O comitê reporta regularmente ao Conselho de Administração suas atividades. 
 
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo foram estabelecidas para identificar e analisar os 
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados e para 
monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos.  
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Os ativos e passivos financeiros do Grupo estão classificados nas seguintes categorias: 
 

Ativo 

Registrados pelo 
valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Mantidos até 
o vencimento  

Consolidado
2016

    
Ganho não realizado com operações derivativas  12.997 - -  12.997 
Caixa e equivalentes de caixa  26.603 - -  26.603
Aplicações financeiras  - - 42.790  42.790 
Títulos e valores mobiliários 32.399 - -  32.399
Empréstimos com partes relacionadas - 2.152 -  2.152
Contas a receber de clientes - 29.259 -  29.259
Contas a receber por venda de investimento  - 81.478 -  81.478
Outros créditos - 7.624 -  7.624
    
Total 71.999 120.513 42.790  235.302 
 

Ativo 

Registrados pelo 
valor justo por 

meio do resultado
Empréstimos 

e recebíveis
Mantidos até 
o vencimento  

Consolidado
2015

Ganho não realizado com operações derivativas  768 - -  768
Caixa e equivalentes de caixa  46.158 33.989 -  80.147
Aplicações financeiras  - - 44.676  44.676
Títulos e valores mobiliários 50.136 - -  50.136
Contas a receber por venda de ações próprias - 113 -  113
Empréstimos com partes relacionadas - 2.706 -  2.706
Contas a receber de clientes - 32.725 -  32.725
Contas a receber por venda de investimento  - 117.144 -  117.144
Outros créditos - 19.886 -  19.886
    
Total 97.062 206.563 44.676  348.301

Passivo  

 
Mensurados 

ao custo 
amortizado  

Consolidado 
2016

    
Empréstimos e financiamentos 82.526  82.526 
Contas a pagar por compra de ações próprias 9.044  9.044 
Perdas não realizadas com operações de derivativos 1.556  1.556 
Outras obrigações a pagar 11.600  11.600 
    
Total  104.726  104.726 

 

Passivo  

Mensurados 
ao custo 

amortizado  
Consolidado 

2015
    
Fornecedores 16.494  16.494
Empréstimos e financiamentos 80.199  80.199
Contas a pagar por compra de ações próprias 14.488  14.488
Perdas não realizadas com operações de derivativos 363  363
Outras obrigações a pagar 5.703  5.703
    
Total  116.884  116.884
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a. Risco de crédito  
A Administração do Grupo monitora o risco de crédito por meio da seleção criteriosa da carteira de 
clientes, que considera a capacidade de pagamento (análise de crédito). 
 
O Grupo também está sujeito a riscos de crédito relacionados a instrumentos financeiros contratados 
na gestão de seus negócios, principalmente representados por caixa e equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras e instrumentos derivativos. Por conta disso, desenvolve relacionamento com 
instituições bancárias de primeira linha do mercado financeiro, com base em critérios definidos em 
sua política bancária. A política bancária estabelece limites de alocação nos bancos, evitando a 
concentração, assim como define os produtos bancários que podem ser usados tanto em operações de 
alocação quanto em captação dos recursos. Há rotinas mensais de apresentação à Administração do 
Grupo das posições em aberto no mercado financeiro. O Grupo procura manter linhas de crédito 
disponíveis com as instituições financeiras. 
 
O risco é basicamente proveniente dos instrumentos financeiros, conforme apresentado abaixo. 
 
  Consolidado 
       
  2016   2015
       
Caixa e equivalentes de caixa 26.603    80.147
Ganhos não realizados com derivativos 12.997    768
Aplicações financeiras 42.790    44.676
Títulos e valores mobiliários 32.399    50.136
Contas a receber de clientes 29.259    32.725
Empréstimos com partes relacionadas 2.152    2.706
Contas a receber por venda de investimento 81.478    117.144
Outros créditos 7.624    19.886
       

Total 235.302    348.188

 
A composição dos empréstimos e recebíveis na data das demonstrações financeiras é apresentada 
deduzida das provisões para realizações e se encontrava a vencer. A Administração reconhece perdas 
por redução no valor recuperável. 
 

b. Gestão de capital  
A Administração do capital objetiva salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo, ao menor 
custo possível, oferecendo retorno adequado aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas. 
 

c. Risco de liquidez 
A gestão prudente do risco de liquidez implica na busca de manutenção de caixa, títulos e valores 
mobiliários suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito compromissadas e 
capacidade de liquidar posições de mercado. 
 
A Administração monitora o nível de liquidez consolidado do Grupo considerando o fluxo de caixa 
esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. 
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Os valores abaixo demonstrados representam o fluxo de caixa futuro. 
 
  2016 

  
Menos de 

um ano
Entre um

e dois anos
Entre dois e 

três anos  

 
Mais de 

três anos  Total
      
Circulante:     

Empréstimos e financiamentos - Capital de giro 16.597 - -  -  16.597
      
Não circulante:     

Empréstimos e financiamentos - Capital de giro - 52.088 27.529  6.436  86.053
 

d. Risco de flutuação de preços praticados 
O Grupo busca neutralizar o risco de flutuação de preços adotando em seus contratos com clientes 
fórmulas de reajustes que capturem a variação dos custos de seus principais insumos, repassando aos 
fornecedores as mesmas condições ajustadas com os clientes.  
 

e. Risco de mercado 
 

(i) Taxa de juros 
O Grupo está exposto a riscos de mercado em decorrência de mudanças nas taxas de juros sobre suas 
aplicações financeiras e seus empréstimos e financiamentos. 
 
Parte das aplicações financeiras do Grupo é mantida em operações vinculadas à variação do CDI. Em 
31 de dezembro de 2016, os investimentos sujeitos a esse risco representavam 15% (19% em 2015) 
do total de caixa e equivalentes, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, monitorados 
tempestivamente pela Administração. Por sua vez, os empréstimos e financiamentos sujeitos à 
variação do CDI representavam 93% (93% em 2015) do total das dívidas contratadas. 
 
Análise de sensibilidade  
 
       Consolidado 

       2016 
  
 2015

   Taxa de juros   R$    R$

Caixa e equivalentes de caixa  CDI   14.839     32.234 
Empréstimos e financiamentos  CDI   (78.304)     (75.870)
            
Exposição líquida do balanço patrimonial      (63.465)     (43.636)
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   Consolidado 
            

Descrição  
Efeito para a 
Companhia   

Cenário 
I   

Cenário
II

            
Alta da taxa de juros  Perda   (1.269)   (2.539)

   Perda   
 

(1.269)    (2.539)

Queda da taxa de juros  Ganho   
 

1.269   2.539

   Ganho   
 

1.269   2.539

 
Situação em 03/03/2017 - taxa CDI 12,13% 
Cenário I - variação de 2% na taxa de juros         
Cenário II - variação de 4% na taxa de juros         
 

(ii) Moeda estrangeira 
Com o objetivo de diversificação de riscos, a Administração mantém valores mobiliários em moedas 
diferentes do real no Brasil e no exterior. Monitora continuamente a flutuação dessas moedas e, em 
períodos de maior volatilidade, opta pela contratação de operações com derivativos. Derivativos 
também podem ser contratados com o objetivo exclusivo de proteção contra variações cambiais 
oriundas da exposição de suas operações no Brasil, por exemplo, para importações ou empréstimos 
bancários em moeda estrangeira.  
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os seguintes contratos de derivativos encontravam-se em 
aberto, visando a proteção dos empréstimos em moeda estrangeira: 
 

  Moeda        
Valor justo por meio

do resultado 

Instrumento 

    
Valor de

referência
Data de 
início

Data de 
vencimento

Taxa 
contratada 

  

Ativo Passivo   2016   2015
                
SWAP US$ R$   US$ 1.283 18/12/2015 27/01/2017 119,5% (1.556)   (10)
NDF R$ US$    US$ 5.000 22/12/2015 27/01/2017 4,5155 6.174   768
NDF R$ US$   US$ 5.000 30/12/2015 27/01/2016 3,9180 -   (353)
NDF R$ US$    US$ 5.000 04/05/2016 31/07/2017 3,9710 2.593  -
NDF R$ US$    US$ 5.000 04/05/2016 31/01/2018 4,1320 2.646  -
NDF R$ US$    US$ 5.000 06/09/2016 12/01/2017 3,3540 430  -
NDF R$ US$    US$ 3.400 11/11/2016 10/05/2017 3,5310 588  -
NDF R$ US$    US$ 2.500 05/12/2016 31/01/2018 3,7900 566  -

        US$32.183     11.441  
 

405 
                 
           Ativo circulante 9.959  -
           Ativo não circulante 3.038  768
           Passivo circulante (1.556)  (363)
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O resumo dos dados quantitativos sobre a exposição para o risco de moeda estrangeira do Grupo 
segue abaixo: 
 
    Consolidado 
         
    2016   2015
  Moeda de Exposição R$    R$ 
         
Caixa e equivalentes de caixa USD 36     45.357
Títulos e valores mobiliários USD 30.470   47.492
Títulos e valores mobiliários ZAR 1.929    2.642
Aplicações financeiras  USD 25.537    28.804
Contas a receber por venda de investimentos USD 81.478    117.144
Empréstimos e financiamentos USD (4.321)    (5.015)
         
Exposição líquida do balanço patrimonial   135.129     236.426
         
Contratos derivativos USD 80.229    34.033
         
Exposição líquida   54.900    202.393

 
Análise de sensibilidade  
A seguir está demonstrado o ganho (perda) que seria reconhecido no resultado na hipótese dos 
seguintes cenários se efetivarem no período de um ano:  
 

• Situação em03/03/2017: considera as taxas correntes em 03/03/2017, que indicavam uma 
desvalorização do dólar em relação ao real da ordem de 3,76% (3,1364).  
 

• Cenários II e III: consideram uma variação do real de 10% e 20%, respectivamente, contra cada 
uma das moedas em que há exposição.  
 
  Consolidado

  

 
Efeito para a 
Companhia

Situação em 
03/03/2017 Cenário II Cenário III

Descrição       
Valorização do dólar Ganho n/a 5.334 10.667
Valorização das demais moedas Ganho n/a 192 385
   n/a 5.526 11.052
        
Desvalorização do dólar Perda (2.008) (5.334)  (10.667)
Desvalorização das demais moedas Perda (72) (192) (385)
    (2.080)  (5.526) (11.052)
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f. Hierarquia de valores justos 
Os ativos registrados a valor justo por meio do resultado são avaliados segundo as regras de 
hierarquização do pronunciamento CPC 40 (R1), conforme abaixo: 
 

• Nível 1 - Preços cotados em mercados ativos para ativos idênticos.  
 

• Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em que os preços cotados (não 
ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que 
estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos preços). 
 

• Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que 
são significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos. 
 
O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros do Grupo está classificado 
como Nível 2.  
 
Os saldos contábeis das contas a receber de clientes, menos a provisão para perda do valor 
recuperável, contas a receber por venda de ações, contrato de mútuo com partes relacionadas, outros 
créditos, fornecedores, empréstimos e financiamentos, contas a pagar por recompra de ações, 
dividendos a pagar e outras obrigações estão próximos de seus valores justos.  
 
Não houve alteração no processo de mensuração do valor justo e nos níveis de hierarquia durante os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 
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27 Nota Suplementar 
Em 16 de março de 2017, a Companhia foi notificada da propositura de uma Ação Civil Pública por 
Ato de Improbidade Administrativa contra a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 
(“Camargo Corrêa”), várias pessoas físicas relacionadas àquela empresa, agentes públicos, bem 
como empresas que executaram contratos em consórcio com a Camargo Corrêa, dentre as quais a 
Promon Engenharia Ltda., visando a cobrança dos danos materiais e morais que teriam sido causados 
pela atuação de um suposto cartel, assim como dos proveitos econômicos que teriam sido auferidos 
nos citados contratos. As empresas consorciadas com a Camargo Corrêa foram incluídas no processo 
em razão de suposta responsabilidade solidária entre as consorciadas em cada um de seus respectivos 
contratos, sem qualquer comprovação de fatos imputáveis à Promon Engenharia (consorciada em 
dois desses contratos). A Promon Engenharia apresentará sua defesa oportunamente. Dado o estágio 
inicial e a complexidade do caso, não é possível estimar neste momento o seu possível impacto, se 
houver. Esta Ação Civil Pública possui a mesma natureza da ação descrita na nota 16.a. 
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