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Cotistas e à Administradora do
BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
Osasco - SP
Examinamos as demonstrações financeiras do BR Educacional Fundo de Investimento em
Participações, que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações
em 31 de dezembro de 2010 e as respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
fundos de investimentos em participações 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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração do fundo, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3
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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações em 31 de dezembro de 2010 e o desempenho das suas operações
para o exercício findo em naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis aos fundos de investimentos em participações.
Ênfase
Considerando a natureza dos investimentos do Fundo descritos na nota explicativa n° 4 e o saldo
atual de aplicações em ativos de liquidez imediata, o Fundo pode não ter recursos para honrar
com as obrigações relativas à taxa de administração, custódia e outras despesas. Desta forma,
poderá ser necessário o aporte adicional de recursos por parte dos cotistas para o pagamento
destas obrigações.
São Paulo, 7 de julho 2011
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Cláudio Rogélio Sertório
Contador CRC 1SP212059/O-0

André Dala Pola
Contador CRC 1SP214007/O-2
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BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. )

Demonstração da composição e diversificação das aplicações
em 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de Reais)

Aplicações/especificações

Tipo

Quantidade

Disponibilidades

Valor
atual

% sobre
ativo

1

-

1

-

6.943

3,82

6.943

3,82

175.003

96,18

59.728
30.896
30.896
2.014
44.483
6.986

32,83
16,97
16,98
1,11
24,45
3,84

181.947

100,00

597

0,33

566
31

0,31
0,02

Patrimônio líquido

181.350

99,67

Total do passivo e patrimônio líquido

181.947

100,00

Banco conta movimento
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Notas do Tesouro Nacional - Série F

6.920

Ações sem cotação em bolsa
BR Educacão Executiva S.A.
Abril Educação S.A.
Abril Educação S.A.
Affero Participações S.A.
Ágio - Abril Educação S.A.
Ágio - Affero Participações S.A.

ON
ON
PN
ON
-

Total do ativo
Valores a pagar
Taxa de administração
Outros

62.499.999
19.680.555
19.680.555
30.955
-

As notas explicativas pela Administradora são partes integrantes da demonstrações financeiras.
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BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e período de 2 de fevereiro (início das atividades) a
31 de dezembro de 2009
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

2010
Patrimônio líquido no início do exercício/período
Total de 8.020,000 cotas a R$ 9.351,764633 cada uma
Total de 1.770,000 cotas a R$ 10.000,000000 cada uma

Período de 2 de
fevereiro a 31 de
dezembro de
2009

75.001
17.700

Cotas emitidas
11.527,500 cotas
6.250,000 cotas

115.275
62.500

Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período

190.276

80.200

1.071

1.410

1.071

1.410

(9.997)

(6.609)

(2.771)
(6.175)
(1.021)
(19)
(9)
(2)
-

(5.609)
(833)
(39)
(128)

(8.926)

(5.199)

Resultado do exercício/período
Receitas
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez
Despesas
Ajuste de avaliação pela aplicação da equivalência patrimonial
Taxa de administração
Serviços técnicos especializados
Taxa de fiscalização
Taxa de custódia
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais
Resultado do exercício/período
Patrimônio líquido no final do exercício/período
Total de 19.547,500 cotas a R$ 9.277,391438 cada uma
Total de 8.020,000 cotas a R$ 9.351,764633 cada uma

181.350
75.001

As notas explicativas da Administradora são partes integrantes das demonstrações financeiras.
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BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercício findo em 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de Reais)

1

Contexto operacional
O BR Educacional Fundo de Investimento em Participações foi constituído sob a forma de
condomínio fechado, e iniciou suas atividades em 2 de fevereiro de 2009. O prazo de duração do
Fundo, é de 6 anos contado da data da integralização inicial, nos termos do Regulamento,
admitida, por decisão da Assembleia Geral de Cotistas, a prorrogação do prazo por mais um ano.
O Fundo poderá ser extinto, encerrando desse modo suas atividades, (i) caso o Fundo seja
liquidado nos termos do Regulamento, ou (ii) caso tenha encerrado o prazo de duração do Fundo.
Em qualquer caso, a data desse evento será doravante denominada a “Data de Extinção do
Fundo”. O “Período de Extinção do Fundo” compreende o período desde a data de extinção do
Fundo até a data do cumprimento de todos os atos necessários e suficientes para a finalização das
atividades do Fundo, nos termos do Regulamento e da regulamentação vigente.
O Prazo de Duração do Fundo será dividido em “Período de Investimento” e “Período de
Desinvestimento”. O prazo do Período de Investimento será de até 3 anos, podendo ser estendido
por mais 1 ano, desde que aprovado pela Assembleia Geral de cotistas. O Período de
Investimento encerrar-se-á antes de 3 anos, caso o total do capital subscrito e integralizado pelos
cotistas tenha sido investido, exceto o capital integralizado pelos cotistas e utilizado ou
provisionado para o pagamento dos Encargos do Fundo nos termos do Regulamento.
O objetivo do Fundo é proporcionar ganhos de capital por meio de investimentos de longo prazo
nos seguintes ativos (“Valores Mobiliários”): (i) ações, (ii) debêntures, bônus de subscrição, ou
(iii) outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão das
Companhias Alvo.
Os valores mobiliários, objeto de investimento pelo Fundo, deverão ser obrigatoriamente de
emissão de Companhias sediadas no Brasil, cujo objeto caracterize e qualifique a Companhia
como um empreendimento do Setor de Educação e Ensino, contemplando:
(i) Desenvolver atividades de educação, ensino, treinamento, pesquisa e/ou atividades correlatas
em qualquer área de conhecimento;
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

(ii) Desenvolver tecnologias e/ou metodologias e/ou processos para o setor de educação e/ou
ensino, incluindo, porém não se limitando a, tecnologias de ensino a distância, e-learning, e
mídias em geral;
(iii) Produzir conteúdo, distribuir conteúdo, prestar consultorias ou atividades correlatas ligadas
ao setor de ensino e/ou educação.
As aplicações do Fundo não são garantidas pela Administradora, Gestora ou por qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A gestão da carteira do Fundo é realizada pela BR Educacional Gestora de Recursos Ltda.

2

Elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, complementadas pelas normas previstas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e por demais
orientações emanadas do Banco Central do Brasil (BACEN), quando aplicáveis a fundos de
investimento em participações. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas
premissas e estimativas para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e
instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva
liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir
a ser diferentes dos estimados.

3

Descrição das principais práticas contábeis
Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:
a. Reconhecimento de receitas e despesas
A Administradora adota o regime de competência para o registro de receitas e despesas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

b. Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas
diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração.
c. Títulos e valores mobiliários
c.1 Ações sem cotação em bolsa
As ações sem cotação em bolsa de valores ou em mercados de balcão organizado são
contabilizadas pelo respectivo custo de aquisição, atualizado pela variação do
Patrimônio Líquido das companhias investidas.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2010, com base nas demonstrações
financeiras auditadas de 31 de dezembro de 2009 da BR Educação Executiva S.A.
(nova denominação da HSM Educacional S.A.), a Administradora aplicou o método de
equivalência patrimonial, reconhecendo uma perda de R$ 2.771 mil, registrada na
rubrica “Ajuste de avaliação pela aplicação da equivalência patrimonial”.
d. Redução ao valor recuperável
Os valores contábeis dos ativos são revisados a cada data de balanço para determinar se há
sinal de perda no valor recuperável. Caso exista a referida indicação, estima-se o valor a
recuperar do ativo e reconhece-se a perda, caso o valor contábil seja superior a seu valor
recuperável.
Com base nos estudos internos realizados pela Gestora do Fundo em 31 de dezembro de
2010, assim como nas demonstrações financeiras fornecidas pelas investidas e seus
auditores, não há evidência de perda no valor recuperável da carteira de ações.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

4

Investimentos do Fundo
Quantidade de
ações possuídas
(quantidade unitária)

Valor do investimento
Empresas
BR Educação Executiva
S.A.
Abril Educação S.A.
Affero Participações S.A.
Total

Patrimonial
(a)
(b)
(c)

Ágio

Total

59.728

-

59.728

61.792
2.014

44.483
6.986

106.275
9.000

123.534

51.469

175.003

ON

PN

62.500
19.681
31

19.681
-

a. BR Educação Executiva S.A.
O Fundo detém 62.499.999 ações da BR Educação Executiva S.A (nova denominação social
da HSM Educacional S.A.), que tem como objeto social a atividade preponderante a
participação no capital de empresas que tenham com objeto a atividade de ensino, bem como
gerir ou administrar instituições de ensino.
Em outubro de 2009 a BR Educação Executiva S.A. adquiriu 100% do capital da HSM do
Brasil S.A., com sede na Cidade e Barueri, Estado de São Paulo, cujo objetivo é
disponibilizar aos seus clientes o melhor e mais atualizado conteúdo sobre gestão de negócio
em escala mundial.
Em 2010, a BR Educação Executiva S.A. deu início a sua estratégia de estender a marca
HSM para as demais atividades de educação com o desenvolvimento da HSM Educação
S.A., a atual razão social da HSM Escola de Negócios Ltda.. A HSM Educação S.A. tem
como objeto: (i) a oferta de cursos de educação corporativa fechados (In Company); (ii) a
oferta de cursos ministrados na modalidade presencial e/ou à distância; (iii) a
comercialização de livros, materiais didáticos, entre outras publicações; e (iv) serviços de
consultoria. Na presente data, a HSM Educação S.A. encontrava-se em fase pré-operacional.
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As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 da HSM Educação Executiva S.A.
foram disponibilizadas em abril de 2011, as quais foram auditadas por outro auditor
independente que emitiu relatório de auditoria sem modificações em 11 de abril de 2011.
Com base nestas demonstrações financeiras foi aplicado o método de equivalência
patrimonial, reconhecendo em 7 de julho de 2011, resultado negativo de equivalência
patrimonial no valor de R$ 1.540 mil (vide Nota Explicativa nº 16).

b. Abril Educação S.A.
O Fundo adquiriu, em 11 de agosto de 2010, a participação no capital social da Abril
Educação S.A. pelo valor de R$ 106.275 mil, representados por 19.680.555 ações ordinárias
e 19.680.555 ações preferenciais.
A Abril Educação S.A. é uma sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo. Sua
controladora direta é a Abrilpar Participações S.A. e sua última controladora é a Ativic S.A.
A Companhia, em conjunto com as controladas, compartilha as estruturas e os custos
corporativos, gerenciais e operacionais. A Companhia não possui ações cotadas em bolsa de
valores.
A Abril Educação S.A. tem como atividade preponderante, a edição, impressão, publicação,
divulgação e comercialização, no atacado ou varejo, de livros, apostilas e publicações de
qualquer natureza, voltados, principalmente, para a educação. Atua também em cursos
preparatórios para vestibulares e concursos e presta serviços de treinamento especializado
para professores e gestores escolares, atividades de workshops, reuniões e palestras.
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 foram disponibilizadas em maio de
2011, as quais foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório de
auditoria sem modificações em 30 de maio de 2011. Com base nestas demonstrações
financeiras foi aplicado o método de equivalência patrimonial, reconhecendo em 7 de julho
de 2011, resultado positivo de equivalência patrimonial no valor de R$ 1.858 mil (vide nota
explicativa no. 16).
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

c. Affero Participações S.A.
O Fundo adquiriu, em 30 de junho de 2010, a participação no capital social da Affero
Participações S.A. (Affero) pelo valor de R$ 9.000 mil, representados por 30.955 ações
ordinárias.
A Affero Participações S.A. é a atual razão social da Minia Participações S.A. empresa
constituída em 25 de maio de 2010. Ela é a sucessora dos negócios da empresa original,
fundada em janeiro de 2010, com o objetivo social de desenvolvimento de atividades de
educação, ensino, treinamento, pesquisa e/ou atividades correlatas em qualquer área de
conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias e/ou metodologias e/ou processos para o
setor de educação e/ou ensino, incluindo, porém não se limitando a, tecnologia de ensino a
distância, e-learning e mídias em geral; a produção e distribuição de conteúdo, prestação de
consultorias ou atividades correlatas ligadas ao setor de ensino e/ou educação, e a
participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista,
podendo representar sociedades nacionais ou estrangeiras.
Em 31 de dezembro de 2010, as demonstrações financeiras da Affero foram examinadas por
outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria datado de 20 de maio de
2011, com os seguintes parágrafos de ressalva/limitação de escopo:
•

“Não nos foram apresentados os documentos que suportam os investimentos
Quicklessons LLC e Praxis Soluções Educacionais Ltda. registrados na controlada
Quickmind Tecnologia em Conhecimento Ltda. e MKP Sistemas Ltda. investida da
controlada C.D.F. Sistemas Ltda. Conseqüentemente, ficamos impossibilitados de forma
opinião sobre estes investimentos e seus respectivos efeitos sobre as demonstrações
financeiras findas em 31 de dezembro de 2010.”
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•

“De acordo com a Resolução nº 1255/09 emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade, que aprovou NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas, a Companhia e suas controladas estão obrigadas a calcular e registrar a
depreciação com base na vida útil dos bens do ativo imobilizado. A administração
calculou e registrou a depreciação durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2010
utilizando a taxa aceita para fins de apuração do Imposto de Renda. Não foi possível,
através de procedimentos alternativos de auditoria, concluirmos quanto ao possível efeito
da alteração da taxa e valor da depreciação nas demonstrações contábeis, referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2010.”
Os valores dos investimentos e do imobilizado na Affero em 31 de dezembro de 2010
eram de R$680 mil e R$242 mil, respectivamente.

Com base nestas demonstrações financeiras, foi aplicado o método de equivalência patrimonial,
reconhecendo em 7 de julho de 2011, resultado negativo de equivalência patrimonial no valor de
R$ 12 mil, que não considera os eventuais efeitos dos assuntos mencionados acima (vide nota
explicativa no. 16).

5

Emissão, resgate e amortização de cotas
a.

Emissão de cotas
As cotas do Fundo corresponderão a frações ideais de seu patrimônio, terão forma
nominativa, assegurarão aos seus titulares direitos idênticos e serão emitidas em uma única
série, todas de classe única.
O patrimônio inicial do Fundo será de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais), representado por até 40.000 cotas, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) cada uma.
Foram captados efetivamente R$ 354.250.000,00 (trezentos e cinquenta e quatro milhões e
duzentos e cinquenta mil reais).
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O Fundo será composto por até 9 cotistas, todos enquadrados no conceito de investidor
qualificado, nos termos do artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04, sendo certo que o valor
mínimo de subscrição será de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cotista.
A propriedade das cotas presume-se pela inscrição do nome do cotista no livro de Registro
de cotas Nominativas.
A solicitação da Administradora, conforme instrução da Gestora, aos cotistas, para
integralização das cotas, se dará através de envio de notificação, por correspondência
protocolada ou com aviso de recebimento, ou ainda por correio eletrônico, a cada um dos
cotistas, com antecedência mínima de 10 dias úteis à data da integralização. Ao receberem a
referida notificação, os cotistas serão obrigados a realizar a integralização das cotas do Fundo
conforme solicitação da Administradora.
O compromisso de integralização das cotas perdurará durante o período de investimento.
Caso, ao fim deste período, a Administradora não tenha realizado as solicitações de aporte
previstas e, além disso, a Assembleia Geral não tenha votado pela extensão do período de
investimento em 1 ano, nos termos do Regulamento, a obrigação do cotista estará
automaticamente extinta, e as cotas correspondentes serão canceladas.
O atraso dos cotistas em realizar a integralização de cotas que tenham subscrito resultará na
cobrança de multa não compensatória, devida à vista, no valor equivalente a 5% do montante
não integralizado pelo cotista, e juros moratórios a razão de 1% ao mês incidentes sobre o
valor devido em atraso calculado pro-rata temporis desde a data programada para a
integralização até a data do efetivo pagamento. Os recursos da multa e dos juros moratórios
serão creditados ao Fundo.
Todas as cotas serão integralizadas pelo preço de subscrição das cotas.
A responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas e cada um responde,
apenas, pela integralização das cotas por ele subscritas nos termos do Boletim de Subscrição.
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b. Amortização e resgate de cotas
As Cotas do Fundo serão amortizadas parcial ou integralmente utilizando os seguintes
recursos:
i.

os recursos da distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio distribuídos
pelas Companhias Alvo integrantes da carteira do Fundo;

ii. quaisquer outros valores recebidos pelo Fundo, em decorrência de seus investimentos nas
Companhias Alvo, incluindo a alienação dos ativos que compõem a carteira do Fundo;
iii. recursos integralizados pelos cotistas, destinados à aquisição de ativos, e cujos
investimentos não tenham sido efetivados pela Gestora.
A Gestora poderá, se necessário, utilizar os Recursos Disponibilizados, ou parte deles, para
pagamento de obrigações do Fundo.
Na data de extinção do Fundo, todas as cotas do Fundo terão seu valor amortizado
integralmente, observando-se abaixo:
Os recursos integralizados pelos cotistas, destinados à aquisição de ativos que já tenham sido
aprovados pelo Comitê de Investimentos, deverão ser investidos no prazo de até 90 dias.
Caso não seja concretizado o investimento no prazo estabelecido, os recursos integralizados
deverão ser devolvidos, a título de amortização, em até 3 dias úteis, ressalvada orientação
diversa deliberada pelo Comitê de Investimentos.
Não será permitido o resgate de cotas, a não ser na data de extinção do Fundo, seja pelo
término do prazo de duração do Fundo ou pela sua liquidação.

15

BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
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Caso na data de extinção do Fundo não seja possível a alienação total ou parcial dos
investimentos nas Companhias, por existirem obrigações ainda a serem saldadas e/ou
cobradas, direitos de terceiros, ou ainda, devido à iliquidez dos ativos componentes da
carteira do Fundo, ou por qualquer outro motivo, a amortização integral ou parcial das cotas
do Fundo poderá, por decisão da Assembleia Geral de Cotistas, ser efetuada mediante a
entrega aos cotistas dos ativos integrantes da carteira do Fundo.
O pagamento aos cotistas será efetuado em moeda corrente nacional através de Transferência
Eletrônica Disponível (TED) ou por outros mecanismos autorizados pelo Banco Central do
Brasil.

6

Remuneração da Administradora e da Gestora
a. Taxa de administração
A taxa pelos serviços de Administração do Fundo será variável, dependendo do período do
Fundo e das condições de investimento, e será determinada de acordo com a tabela abaixo:
Período do Fundo
Primeiro ao segundo ano

Taxa de
Administração

Condições

1,75% ao ano

Incondicionalmente

1,50% ao ano

Se o Fundo tiver investido menos de 40%
do capital subscrito nos 2 primeiros anos.

A partir do terceiro ano
1,75% ao ano
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Se o Fundo tiver investido mais do que
40% do capital subscrito nos 2 primeiros
anos.

BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

A Taxa de Administração é calculada diariamente e paga mensalmente. Durante o período de
investimento do Fundo a Taxa de Administração, dada pela segunda coluna da tabela acima,
incide sobre o valor total do capital subscrito do Fundo, e durante o período de
desinvestimento do Fundo a Taxa de Administração incide sobre o patrimônio líquido do
Fundo nos termos do Regulamento.
A Taxa de Administração do Fundo será paga a Administradora e à Gestora do Fundo do
seguinte modo:
a.

b.

c.

Durante o Período de Investimento do Fundo: (i) o percentual de 0,17% ao ano, caberá à
Administradora do Fundo, sendo que o valor mínimo mensal a ser pago não pode ser
inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) caberá a Gestora o percentual
determinado pela fórmula X - 0,17%, ao ano, onde X é o percentual da Taxa de
Administração determinada pela segunda coluna da Tabela acima;
Durante o Período de desinvestimento do Fundo: (i) o percentual de 0,19% ao ano,
caberá à Administradora do Fundo, sendo que o valor mínimo mensal a ser pago não
pode ser inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (ii) caberá à Gestora do Fundo o
percentual determinado pela fórmula X - 0,19%, ao ano, onde X é o percentual da Taxa
de Administração determinada pela segunda coluna da Tabela acima; e
Caso o percentual da Taxa de Administração da Administradora seja inferior ao valor
mínimo estabelecido nos itens (a) e (b) acima, a diferença será paga diretamente pela
Gestora do Fundo.

Além da Taxa de Administração da Administradora, a Gestora efetuará, com recursos
próprios, os seguintes pagamentos ao Banco Bradesco S.A., na qualidade de Escriturador das
cotas do Fundo, o valor;
a.
b.

Mensal de R$600,00 (seiscentos reais);
De R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cotista, a ser pago única vez, na ocasião do ingresso
do cotista no Fundo.
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As parcelas da Taxa de Administração devidas à Administradora e a Gestora serão pagas pelo
Fundo diretamente aos mesmos, na periodicidade indicada pelo Regulamento, após a data em
que tais taxas passarem a ser devidas, na forma prevista no Regulamento:
A Taxa de Administração será calculada diariamente na base de 1/252 do percentual fixado
ou do montante fixo estabelecido, devendo ser provisionada diariamente como despesa do
Fundo e paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, com os próprios recursos da
carteira, sendo o primeiro pagamento devido a partir do mês da Integralização Inicial de
cotas.
Qualquer remuneração, comissionamento ou pagamento efetuado à Administradora, Gestora
ou ao Escriturador, nos termos do Regulamento, deverá ser efetuado em moeda corrente
nacional.
A partir da integralização inicial e a cada 12 meses a Gestora deverá provisionar do
Patrimônio do Fundo o montante referente ao pagamento da Taxa de Administração
correspondente aos 12 meses subsequentes.
Caso o período de investimento seja prorrogado por mais 1 ano, nos termos do Regulamento,
a Taxa de Administração, durante esse período, incidirá sobre o Capital Investido pelo
Fundo.

b. Taxa de performance
O Fundo buscará atingir para as cotas parâmetro de rentabilidade correspondente à variação
do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (“IPCA”) calculado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”) acrescida de um custo de
oportunidade (“spread”) de 8,5% ao ano, com base em um ano de 252 dias úteis, calculado
sobre o preço de subscrição as cotas.
O Fundo pagará à Gestora pela performance na Gestão da carteira a seguinte remuneração:
20% do valor efetivo a ser distribuído aos Cotistas, que excederem o capital total
integralizado pelos Cotistas ,sendo este capital atualizado pelo Benchmark do Fundo.
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Por “Valor efetivo a ser distribuído aos cotistas”, a título de amortização e/ou resgate das
cotas, entende-se como aquele verificado após a dedução dos valores devidos a título de
impostos nos termos da legislação vigente, e exigibilidades do Fundo nos termos do
Regulamento. Sendo certo que o valor efetivo a ser distribuído aos cotistas deverá ser em
moeda corrente nacional, sem prejuízo do estabelecido no do Regulamento.
A Taxa de Performance, observado abaixo, será paga quando o valor do “Gatilho de
Performance” Gp definido pela equação:
Gp = Vd - (Ci - Va)
onde:
Vd : Valor que está sendo distribuído aos Quotistas a título de amortização de cotas;
Ci : Valor da totalidade do Capital Integralizado das Quotas do Fundo, corrigido prorata
temporis, desde a data de integralização até a data do pagamento da amortização, pelo
Benchmark do Fundo;
Va : Soma das quantias já distribuídas pelo Fundo aos cotistas, corrigido pro-rata temporis,
desde a data da sua distribuição até a data de cobrança da Taxa de Performance, pelo
Benchmark do Fundo.
A Taxa de Performance será calculada conforme a equação abaixo:
Tp = {Vd - (Ci - Va)} x 0,20
onde Tp é o valor da Taxa de Performance, e as variáveis Vd, Ci e Va foram definidas acima.
A Taxa de Performance, quando devida pelo Fundo nos termos do Regulamento, será paga:
(a) quando da efetiva distribuição de valores pelo Fundo a título de amortização de cotas nos
termos do Regulamento; (b) quando da Extinção do Fundo na forma do Regulamento.
A Administradora não receberá Taxa de Performance.
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7

Encargos e despesas debitadas ao Fundo
Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao
patrimônio líquido médio do exercício de R$ 112.366 mil (R$ 34.492 em 2009) são os seguintes:
2010
Contas
Despesas de publicação
- Anbima
Despesas Sistema Financeiro
- Taxa de fiscalização CVM
- Cetip
- Selic
Despesas de serviços técnicos
especializados
- Auditoria externa
- Assessoria jurídica
- Assessoria - Outras
Despesas de Taxa de administração
- Taxa de administração (a)
Outras despesas administrativas
- Registro em cartório
Outras depesas operacionais
- Registro CVM
- Outros

R$

%

R$

%

2

-

1

-

19
8
1

0,02
0,01
-

8
1
1

0,02
-

20
329
632

0,05
0,29
0,56

9
465
375

0,03
1,35
1,09

6.175

5,50

5.609

16,26

-

-

3

0,01

40

0,04

83
54

0,24
0,16

7.226

Total
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(a) Conforme detalhada na Nota Explicativa nº 6, a taxa de administração, durante 1º e 2º anos
do período de investimento, será de 1,75% ao ano, incidente sobre o valor total do capital
subscrito.

8

Custódia dos títulos em carteira
As operações compromissadas estão registradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC) do Banco Central do Brasil. A custódia das ações é de responsabilidade do Banco
Bradesco S.A.

9

Tributação
Imposto de renda
Nas amortizações/resgates das cotas, a base de cálculo do imposto de renda, aplicável aos
cotistas, será a diferença positiva entre o valor de resgate e o valor de aquisição, sendo aplicada
alíquota de quinze por cento.
A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos
cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na legislação
em vigor.

10

Rentabilidade
A rentabilidade no último exercício/período foi a seguinte:
Data

Valor da cota
(R$)

Rentabilidade
(%)

31/12/2010
31/12/2009
02/02/2009

9.277,391438
9.351,764633
10.000,000000

(0,80)
(6,48)
-
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11

Comitê de investimentos
O Fundo tem um Comitê de Investimentos, formado por 7 membros, e seus respectivos suplentes,
que poderão ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, não remunerados para o exercício da
função, e que serão referendados pela Assembleia Geral de Cotistas.
As Pessoas Naturais do Comitê de Investimentos serão escolhidas dentre pessoas de notório
conhecimento e de ilibada reputação, podendo ser eleitos, inclusive, funcionários, diretores e
representantes da Gestora e dos cotistas, sendo que para cada indicação de um membro Pessoa
Natural haverá a indicação de um respectivo suplente.
Cada cotista que não tenha representação no comitê de investimentos poderá indicar um
“Membro Observador”, que consiste em um representante do cotista no comitê de investimentos
com direito a assistir às reuniões do Comitê de Investimentos podendo intervir e participar nas
discussões, mas sem exercer direito de voto. A Gestora também terá direito a indicar um membro
observador para o Comitê de Investimentos.
Os membros do comitê de investimentos exercerão seus mandatos pelo prazo de 1 ano. Os
membros podem ser reconduzidos por períodos sucessivos no prazo de duração do Fundo, o que
ocorrerá de forma automática, salvo manifestação contrária do responsável pela indicação
original do membro. Os membros podem renunciar ou ser substituídos antes do término de seu
mandato e somente poderão ser substituídos por aqueles que os tiverem elegido na forma do
Regulamento.
Na hipótese de vaga de assento no comitê de investimentos por renúncia, morte, interdição ou
qualquer outra razão, esta será preenchida automaticamente por um novo membro, indicado para
tanto através de correspondência encaminhada à Administradora, pelos responsáveis pela
indicação original do membro a ser substituído. O novo membro indicado deverá ser referendado
e ratificado pela Assembleia Geral de Cotistas.
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12

Contrato de prestação de serviços
A Administradora contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de tesouraria, custódia,
escrituração de cotas, controle de ativos e passivos relativos ao Fundo, de acordo com as normas
Legais e Regulamentares.

13

Demandas judiciais
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, que na defesa dos direitos dos cotistas
que desses contra a administração do Fundo.

14

Prestação de outros serviços e política de independência do auditor
Em atendimento à Instrução n° 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que a
Administradora, no exercício, não contratou e nem teve serviços prestados pela KPMG Auditores
Independentes, relacionados a este fundo de investimento por ela administrado, que não os
serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria
externa referentes a este Fundo. A política adotada atende aos princípios que preservam a
independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o
auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou
promover os interesses deste.

15

Alteração estatutária
Na Ata Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 30 de junho de 2010, foram aprovadas as
seguintes deliberações:

23

BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.)

Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

• Foram aprovadas por 95,76% dos quotistas as Demonstrações Financeiras, as Notas
Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2009. Em virtude de pedido realizado por todos os cotistas presentes, as
próximas demonstrações financeiras conterão informações detalhadas sobre as despesas com
contratação de terceiros para prestar serviços, legais, fiscais, contábeis e de consultoria
especializada , contendo inclusive, o valor acumulado nos anos anteriores em despesas dessa
natureza;
•

16

Foi ratificada por 95,76% dos quotistas a nova composição do Comitê de Investimentos.

Evento subsequente
Dada a impossibilidade de disponibilização das informações relativas às empresas investidas para
aplicação do método de equivalência patrimonial em 31 de dezembro de 2010, conforme previsto
no Regulamento do Fundo, a Administradora, com base nas demonstrações financeiras auditadas
das empresas investidas recebidas no período de fevereiro a maio de 2011, aplicou o método de
equivalência patrimonial, reconhecendo em 7 de julho de 2011 resultado positivo de R$ 306 mil,
decorrente das variações patrimoniais das investidas do Fundo.

24

BR Educacional Fundo de Investimento
em Participações
CNPJ nº 08.961.139/0001-03
(Administrado pela BEM - Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)

Demonstrações financeiras
em 29 de fevereiro de 2012 e
31 de dezembro de 2011

KPMG Auditores Independentes
Dezembro de 2012
KPDS 31228

BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
Demonstrações financeiras em 29 de fevereiro
de 2012 e 31 de dezembro de 2011

Conteúdo
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

3

Demonstração da composição e diversificação das aplicações

5

Demonstração das evoluções do patrimônio líquido

6

Notas explicativas às demonstrações financeiras

7

2

KPMG Auditores Independentes
Av. Dionysia Alves Barreto, 500 - 10º andar Cj. 1001 - Centro
06086-050 - Osasco, SP - Brasil
Caixa Postal 2467
01060-970 - São Paulo, SP - Brasil

Central Tel
Fax Nacional
Internacional
Internet

55 (11) 3736-1260
55 (11) 2183-3072
55 (11) 2183-3034
www.kpmg.com.br

Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações contábeis
Aos
Cotistas e à Administradora do
BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
Osasco - SP
Examinamos as demonstrações financeiras do BR Educacional Fundo de Investimento em
Participações que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações
em 29 de fevereiro de 2012 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido
para o período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
Fundos de Investimento em Participações 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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3
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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva

Em 29 de fevereiro de 2012, os investimentos em empresas sem cotação das ações em
bolsa, foram mantidos a valor de custo, em desacordo com o critério definido no
regulamento do fundo e divulgado na Nota explicativa nº 3.c.2., que estabelece a
avaliação desses investimentos com base no método de equivalência patrimonial.
Consequentemente, em 29 de fevereiro 2012 o valor dos ativos e do patrimônio líquido
do Fundo encontram-se registrados a maior em R$ 13.102 mil. Conforme mencionado
na nota explicativa nº 16, a Administradora procedeu ao registro da equivalência
patrimonial em 7 de dezembro de 2012.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelo efeito do assunto descrito na sessão “Base para opinião com
ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações em 29 de fevereiro de 2012 e o desempenho das suas operações
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis aos fundos de investimentos em participações.
Ênfase
A demonstração das evoluções do patrimônio liquido está sendo apresentada para o período de
1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012, em razão da alteração do exercício social do Fundo,
conforme detalhado na Nota Explicativa nº 15.
Osasco, 20 de dezembro de 2012
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Zenko Nakassato
Contador CRC 1SP160769/O-0

José Claudio Costa
Contador CRC 1SP167720/O-1
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Demonstração da composição e diversificação das aplicações em 29 de fevereiro de 2012
(Em milhares de reais)

Aplicações/especificações

Tipo

Quantidade

Disponibilidades

Valor
atual

% sobre
ativo

1

-

1

-

2.770

1,11

2.770

1,11

168.203

67,34

168.203

67,34

78.808

31,55

59.729
19.079

23,91
7,64

3

-

3

-

249.785

100,00

483

0,20

467
16

0,19
0,01

Patrimônio líquido

249.302

99,80

Total do passivo e patrimônio líquido

249.785

100,00

Banco conta movimento
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Letras Financeiras do Tesouro
Ações com cotação em bolsa
Abril Educação S.A.

UNT

6.560.185

Ações sem cotação em bolsa
BR Educação Executiva S.A.
Affero Participações S.A.

ON
ON

62.499.999
63.115

Despesas antecipadas
Taxa de fiscalização - CVM
Total do ativo
Valores a pagar
Taxa de administração
Auditoria e Custódia

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
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Demonstração das evoluções do patrimônio líquido
Período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012 e exercício findo em 31 de dezembro de 2011
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

Período de 1º de janeiro
a 29 de fevereiro de
2012
Patrimônio líquido no início do período/exercício
Total de 20.895,488 cotas a R$ 10.382,079237 cada uma
Total de 19.547,500 cotas a R$ 9.277,391438 cada uma

Exercício findo em
31 de dezembro de
2011

216.939
181.350

Cotas emitidas
1.347,988 cotas

-

13.479

Amortização de cotas

-

(1.588)

Patrimônio líquido antes do resultado do período/exercício

216.939

193.241

33.442

30.549

33.391
51
-

28.537
413
1.588
11

(1.079)

(6.851)

(1.009)
(63)
(5)
(2)
-

(6.175)
(631)
(31)
(11)
(3)

32.363

23.698

Resultados do período/exercício
Receitas
Valorização das ações
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez
Receitas de dividendos
Outras receitas operacionais
Despesas
Taxa de administração
Serviços técnicos especializados
Taxa de fiscalização
Taxa de custódia
Despesas administrativas
Resultado do período/exercício
Patrimônio líquido no final do período/exercício
Total de 20.895,488 cotas a R$ 11.930,901760 cada uma
Total de 20.895,488 cotas a R$ 10.382,079237 cada uma

249.302
216.939

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais)

1

Contexto operacional
O BR Educacional Fundo de Investimento em Participações foi constituído sob a forma de
condomínio fechado, e iniciou suas atividades em 2 de fevereiro de 2009. O prazo de duração
do Fundo, é de 6 anos contados da data da integralização inicial, nos termos do Regulamento,
admitida, por decisão da Assembleia Geral de Cotistas, a prorrogação do prazo por mais um
ano.
O Fundo poderá ser extinto, encerrando desse modo suas atividades, (i) caso o Fundo seja
liquidado nos termos do Regulamento, ou (ii) caso tenha encerrado o prazo de duração do
Fundo. Em qualquer caso, a data desse evento será doravante denominada a “Data de Extinção
do Fundo”. O “Período de Extinção do Fundo” compreende o período desde a data de extinção
do Fundo até a data do cumprimento de todos os atos necessários e suficientes para a finalização
das atividades do Fundo, nos termos do Regulamento e da regulamentação vigente.
O Prazo de Duração do Fundo será dividido em “Período de Investimento” e “Período de
Desinvestimento”. O prazo do Período de Investimento será de até 3 anos, podendo ser
estendido por mais 1 ano, desde que aprovado pela Assembleia Geral de cotistas. O Período de
Investimento encerrar-se-á antes de 3 anos, caso o total do capital subscrito e integralizado pelos
cotistas tenha sido investido, exceto o capital integralizado pelos cotistas e utilizado ou
provisionado para o pagamento dos Encargos do Fundo nos termos do Regulamento.
O objetivo do Fundo é proporcionar ganhos de capital por meio de investimentos de longo prazo
nos seguintes ativos (“Valores Mobiliários”): (i) ações, (ii) debêntures, bônus de subscrição, ou
(iii) outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão das
Companhias Alvo.
Os valores mobiliários, objeto de investimento pelo Fundo, deverão ser obrigatoriamente de
emissão de Companhias sediadas no Brasil, cujo objeto caracterize e qualifique a Companhia
como um empreendimento do Setor de Educação e Ensino.
As aplicações do Fundo não são garantidas pela Administradora, Gestora ou por qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A gestão da carteira do Fundo é realizada pela BR Educacional Gestora de Recursos Ltda.

2

Elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações, incluindo as normas e as
orientações emanadas da CVM. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram
utilizadas premissas e estimativas para a contabilização e determinação dos valores dos ativos
integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses
ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.
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3

Descrição das principais práticas contábeis
Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

a.

Reconhecimento de receitas e despesas
A Administradora adota o regime de competência para o registro de receitas e despesas.

b.

Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente investido e atualizadas
diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração, e por se tratar de
operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao valor de mercado.

c.
c.1.

Títulos e valores mobiliários
Ações com cotação em bolsa
As ações com cotação em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado serão avaliadas
pela última cotação diária de fechamento do mercado em que o ativo apresentar maior liquidez,
desde que tenha sido negociado pelo menos uma vez nos últimos 90 (noventa) dias;

c.2.

Ações sem cotação em bolsa
As ações sem cotação em bolsa de valores ou em mercados de balcão organizado são
contabilizadas pelo respectivo custo de aquisição, atualizado pela variação do Patrimônio
Líquido das companhias investidas.

d.

Redução ao valor recuperável
A administração do Fundo revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
de avaliar os eventos ou mudanças que possam indicar deterioração ou perda no valor
recuperável. Caso exista a referida indicação, estima-se o valor a recuperar do ativo e
reconhece-se a perda, caso o valor contábil seja superior ao seu valor recuperável.

4

Investimentos do Fundo

a.

Investimentos com cotação em bolsa
Abril Educação S.A.
O Fundo adquiriu, em 11 de agosto de 2010, a participação no capital social da Abril Educação
S.A. (“Abril”) pelo valor de R$ 106.275, representados por 19.690.555 ações ordinárias e
19.680.555 ações preferenciais.
Nos meses de maio e junho de 2011 a companhia passou por uma reestruturação da composição
do capital social e ingresso de administração com novos aportes, grupamento de ações e
conversão de ações. Após estes eventos, o Fundo passou a deter 6.560.185 ações ordinárias e
13.120.370 ações preferenciais.
A Abril Educação S.A. é uma sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo. Sua
controladora direta é a Abrilpar Participações S.A. cuja controladora final é a Ativic S.A. A
companhia, realizou em julho de 2011 oferta pública de distribuição primária de ações com
emissão de 18.556.702 certificados de depósitos de ações, nominativos, escriturais e sem valor
nominal (units).
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Após a oferta pública, o Fundo passou a deter 6.560.185 units, representando 8,7% do capital
social da companhia, que em 29 de fevereiro de 2012 representam o montante de R$ 168.203.
A Abril Educação S.A. atua no segmento de educação básica e pré-universitária, por meio de
linhas de negócios estruturadas da seguinte forma: Editoras Ática & Scipione – editoras de
livros didáticos, paradidáticos e sistema de ensino SER; Sistemad e Ensino Abril Educação –
sistema de ensino Anglo e cursos pré-vestibulares; Grupo PH – escolas próprias de ensino
Gráfica e Editora – sistema de ensino Maxi, Escola Satélite S.A. – cursos telepresenciais,
Edumobi – tecnologia digital de distribuição de conteúdo e SGE – sistema de ensino GEO.

b.
b.1.

Investimentos sem cotação em bolsa
BR Educação Executiva S.A.
O Fundo investe em ações da BR Educação Executiva S.A.(“Companhia”), da qual detém
62.499.999 ações, e que em 29 de fevereiro de 2012 representavam de R$ 59.729.
A Companhia iniciou suas atividades em 16 de abril de 2009, como uma sociedade anômina
com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo.
A Companhia tem como objeto social e atividade preponderante a participação no capital de
empresas que tenham como objeto atividade da área de gestão.
As demonstrações financeiras da BR Educação, referente ao exercício findo em 31de dezembro
de 2011, foram concluídas 6 de setembro de 2012, sobre as quais o relatório de auditoria,
incluíram parágrafo de ênfase quanto à incerteza da continuidade das operações da investida
HSM Educação S.A., em razão da companhia investida estar no estágio inicial das suas
operações, e sua continuidade e recuperação dos ativos depender do sucesso da administração
na implementação do plano estratégico. O investimento na HSM Educação S.A. foi avaliado no
pressuposto de que seu desempenho possibilitará a sua continuidade e a recuperação dos seus
ativos.

b.1.1.

HSM do Brasil S.A.
Em outubro de 2009, a BR Educação Executiva S.A. adquiriu participação no capital da HSM
do Brasil S.A. (“HSM do Brasil”).
Com sede na Cidade e Barueri, Estado de São Paulo, com o objetivo de disponibilizar aos seus
clientes conteúdo sob medida e relacionado a gestão de negócios em escala mundial, tornandose referência através dos produtos e serviços de organização de eventos em diversos formatos,
como Expomanagement, Fóruns e Seminários HSM.
As demonstrações financeiras da HSM do Brasil, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2011, foram concluídas 15 de março de 2012, sobre as quais o relatório de
auditoria não continha modificações.

b.1.2.

HSM Educação S.A.
Em 2010, a BR Educação Executiva S.A. adquiriu participação na HSM Educação S.A. (“HSM
Educação”).
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A HSM Educação S.A. tem como objeto oferecer cursos e programas corporativos
customizados para colaboradores de um contratante específico.
A HSM Educação S.A está no estágio inicial das suas operações e, para implementar o plano
estratégico, conta com o suporte financeiro dos seus acionistas. No estágio atual de
desenvolvimento dos negócios, a Companhia ainda não gera os recursos financeiros necessários
para a sua manutenção e execução do seu plano estratégico. Nesse contexto está prevista uma
série de aportes de capital até 31 de dezembro de 2013.
As demonstrações financeiras da HSM Educação, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2011, foram concluídas 17 de fevereiro de 2012, sobre as quais o relatório de
auditoria, incluíram parágrafo de ênfase, quanto à incerteza da continuidade das operações da
HSM Educação S.A., em razão da companhia estar no estágio inicial das suas operações, e sua
continuidade e recuperação dos ativos depender do sucesso da administração na implementação
do plano estratégico. O investimento na HSM Educação S.A. foi avaliado no pressuposto de que
seu desempenho possibilitará a sua continuidade e a recuperação dos seus ativos.

c.

Affero Participações S.A.
O Fundo investe em ações da Affero Participações S.A. (Affero), da qual detém 63.115
ações, e que em 31 de dezembro de 2011 representavam o montante de R$ 19.079.
A Affero Participações S.A. (“Affero”) teve inicio em 2009 com a fusão de 3 empresas com
mais de 10 anos de experiência no mercado de educação corporativa. A empresa oferece
soluções integradas e convergentes em Gestão de Capital Humano, e-Learning e Aprendizado
Organizacional.
As demonstrações financeiras da Affero Participações, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2011, foram concluídas 2 de março de 2012, cujo relatório de auditoria não
continha modificações.

d.

Análise para fins de imparidade
Para fins de avaliação de indicativo de perda no valor recuperável da carteira de ações do
Fundo, a Gestora efetua análises considerando a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado
anualmente. Com base nesses estudos internos atualizados para o final de cada exercício, assim
como nas informações apresentadas pelas investidas em suas demonstrações financeiras
disponibilizadas aos administradores, a Gestora concluiu que não há indicativo de perda no
valor recuperável dos investimentos do Fundo.

5

Emissão, resgate e amortização de cotas

a.

Emissão de cotas
As cotas do Fundo corresponderão a frações ideais de seu patrimônio, terão forma nominativa,
assegurarão aos seus titulares direitos idênticos e serão emitidas em uma única série, todas de
classe única.
O patrimônio inicial do Fundo será de até R$ 400.000, representado por até 40.000 cotas, no
valor de R$ 10 cada uma Foram distribuídos efetivamente R$ 354.250.000,00 (trezentos e
cinqüenta e quatro milhões e duzentos e cinqüenta mil reais).
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O Fundo é composto por até 9 cotistas, todos enquadrados no conceito de investidor qualificado,
nos termos do artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04, sendo que o valor mínimo de subscrição
será de R$ 1.000 por cotista.
A propriedade das cotas presume-se pela inscrição do nome do cotista no livro de Registro de
cotas Nominativas.
A solicitação da Administradora, conforme instrução da Gestora, aos cotistas, para
integralização das cotas, se dará através de envio de notificação, por correspondência
protocolada ou com aviso de recebimento, ou ainda por correio eletrônico, a cada um dos
cotistas, com antecedência mínima de 10 dias úteis à data da integralização. Ao receberem a
referida notificação, os cotistas serão obrigados a realizar a integralização das cotas do Fundo
conforme solicitação da Administradora.
O atraso dos cotistas em realizar a integralização de cotas que tenham subscrito resultará na
cobrança de multa não compensatória, devida à vista, no valor equivalente a 5% do montante
não integralizado pelo cotista, e juros moratórios a razão de 1% ao mês incidentes sobre o valor
devido em atraso calculado pro-rata temporis desde a data programada para a integralização até
a data do efetivo pagamento. Os recursos da multa e dos juros moratórios serão creditados ao
Fundo.
Todas as cotas serão integralizadas pelo preço de subscrição das cotas.
A responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas e cada um responde, apenas,
pela integralização das cotas por ele subscritas nos termos do Boletim de Subscrição.

b.

Amortização e resgate de cotas
As Cotas do Fundo serão amortizadas parcial ou integralmente utilizando os seguintes recursos:

i.

os recursos da distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio distribuídos pelas
Companhias Alvo integrantes da carteira do Fundo;

ii.

quaisquer outros valores recebidos pelo Fundo, em decorrência de seus investimentos nas
Companhias Alvo, incluindo a alienação dos ativos que compõem a carteira do Fundo;

iii.

recursos integralizados pelos cotistas, destinados à aquisição de ativos, e cujos investimentos
não tenham sido efetivados pela Gestora.
Gestora poderá, se necessário, utilizar os Recursos Disponibilizados, ou parte deles, para
pagamento de obrigações do Fundo.
Na data de extinção do Fundo, todas as cotas do Fundo terão seu valor amortizado
integralmente.
Os recursos integralizados pelos cotistas, destinados à aquisição de ativos que já tenham sido
aprovados pelo Comitê de Investimentos, deverão ser investidos no prazo de até 90 dias. Caso
não seja concretizado o investimento no prazo estabelecido, os recursos integralizados deverão
ser devolvidos, a título de amortização, em até 3 dias úteis, ressalvada orientação diversa
deliberada pelo Comitê de Investimentos.
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Não será permitido o resgate de cotas, a não ser na data de extinção do Fundo, seja pelo término
do prazo de duração do Fundo ou pela sua liquidação.
Caso na data de extinção do Fundo não seja possível a alienação total ou parcial dos
investimentos nas Companhias, por existirem obrigações ainda a serem saldadas e/ou cobradas,
direitos de terceiros, ou ainda, devido à iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo,
ou por qualquer outro motivo, a amortização integral ou parcial das cotas do Fundo poderá, por
decisão da Assembleia Geral de Cotistas, ser efetuada mediante a entrega aos cotistas dos ativos
integrantes da carteira do Fundo.
No período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012 não ocorreu amortização de cotas.

6

Remuneração da Administradora e da Gestora

a.

Taxa de administração
A taxa pelos serviços de administração do Fundo, dependendo do período do Fundo e das
condições de investimento, foi determinada de acordo com a tabela abaixo:
Período do Fundo

Taxa de
administração

Condições

Primeiro ao segundo ano

1,75% ao ano

Incondicionalmente

1,50% ao ano

Se o Fundo tiver investido menos de 40% do
capital subscrito nos 2 primeiros anos.

1,75% ao ano

Se o Fundo tiver investido mais do que 40%
do capital subscrito nos 2 primeiros anos.

A partir do terceiro ano

A taxa de administração é calculada diariamente e paga mensalmente. Durante o período de
investimento do Fundo a taxa de administração, dada pela segunda coluna da tabela acima,
incidiu sobre o valor total do capital subscrito do Fundo, e durante o período de desinvestimento
do Fundo a taxa de administração incidirá sobre o patrimônio líquido do Fundo nos termos do
regulamento.
A taxa de administração do Fundo será paga à Administradora e à Gestora do Fundo do seguinte
modo:
a.

Durante o período de investimento do Fundo: (i) o percentual de 0,17% ao ano, caberá à
Administradora do Fundo, sendo que o valor mínimo mensal a ser pago não pode ser inferior a
R$ 15; (ii) caberá à Gestora o percentual determinado pela fórmula X - 0,17%, ao ano, onde X é
o percentual da Taxa de Administração determinada pela segunda coluna da Tabela acima;

b.

Durante o período de desinvestimento do Fundo: (i) o percentual de 0,19% ao ano, caberá à
Administradora do Fundo, sendo que o valor mínimo mensal a ser pago não pode ser inferior a
R$ 20; (ii) caberá à Gestora do Fundo o percentual determinado pela fórmula X - 0,19%, ao ano,
onde X é o percentual da taxa de administração determinada pela segunda coluna da tabela
acima; e
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c.

Caso o percentual da taxa de administração da Administradora seja inferior ao valor mínimo
estabelecido nos itens (a) e (b) acima, a diferença será paga diretamente pela Gestora do Fundo.
Além da taxa de administração da Administradora, a Gestora efetuará, com recursos próprios, os
seguintes pagamentos ao Banco Bradesco S.A., na qualidade de Escriturador das cotas do
Fundo, o valor:

a.

Mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais);

b.

De R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cotista, a ser pago uma única vez, na ocasião do ingresso do
cotista no Fundo.
As parcelas da taxa de administração devidas à Administradora e a Gestora serão pagas pelo
Fundo diretamente aos mesmos, na periodicidade indicada pelo regulamento, após a data em
que tais taxas passarem a ser devidas, na forma prevista no regulamento:
A taxa de administração será calculada diariamente na base de 1/252 do percentual fixado ou do
montante fixo estabelecido, devendo ser provisionada diariamente como despesa do Fundo e
paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, com os próprios recursos da carteira,
sendo o primeiro pagamento devido a partir do mês da integralização inicial de cotas.
Qualquer remuneração, comissionamento ou pagamento efetuado à Administradora, Gestora ou
ao Escriturador, nos termos do regulamento, deverá ser efetuado em moeda corrente nacional.
A partir da integralização inicial e a cada 12 meses a Gestora deverá provisionar do Patrimônio
do Fundo o montante referente ao pagamento da taxa de administração correspondente aos 12
meses subsequentes.
Conforme Assembleia de cotistas realizada em 23 de janeiro de 2012, o período de investimento
do Fundo foi prorrogado por mais 1 ano, a taxa de administração, durante esse período, incidirá
sobre o capital investido pelo Fundo.
No período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012, a despesa de taxa de administração foi de
R$ 1.009 (R$ 6.175 em 31 de dezembro de 2011), registrada na rubrica “Taxa de
administração”.

b.

Taxa de performance
O Fundo buscará atingir para as cotas parâmetro de rentabilidade correspondente à variação do
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (“IPCA”) calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”) acrescida de um custo de oportunidade
(“spread”) de 8,5% ao ano, com base em um ano de 252 dias úteis, calculado sobre o preço de
subscrição das cotas.
O Fundo pagará à Gestora pela performance na Gestão da carteira a seguinte remuneração: 20%
do valor efetivo a ser distribuído aos Cotistas, que excederem o capital total integralizado pelos
Cotistas, sendo este capital atualizado pelo Benchmark do Fundo.
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Por “Valor efetivo a ser distribuído aos cotistas”, a título de amortização e/ou resgate das cotas,
entende-se como aquele verificado após a dedução dos valores devidos a título de impostos nos
termos da legislação vigente, e exigibilidades do Fundo nos termos do regulamento. Sendo certo
que o valor efetivo a ser distribuído aos cotistas deverá ser em moeda corrente nacional, sem
prejuízo do estabelecido no regulamento do Fundo.
A taxa de performance, observada abaixo, será paga quando o valor do “Gatilho de
performance” - Gp definido pela equação:
Gp = Vd - (Ci - Va)
onde:
Vd: Valor que está sendo distribuído aos Cotistas a título de amortização de cotas;
Ci: Valor da totalidade do capital integralizado das cotas do Fundo, corrigido pro-rata temporis,
desde a data de integralização até a data do pagamento da amortização, pelo Benchmark do
Fundo;
Va: Soma das quantias já distribuídas pelo Fundo aos cotistas, corrigido pro-rata temporis,
desde a data da sua distribuição até a data de cobrança da Taxa de Performance, pelo
Benchmark do Fundo.
A taxa de performance será calculada conforme a equação abaixo:
Tp = {Vd - (Ci - Va)} x 0,20
onde Tp é o valor da taxa de performance, e as variáveis Vd, Ci e Va foram definidas
anteriormente.
A taxa de performance, quando devida pelo Fundo nos termos do regulamento, será paga: (a)
quando da efetiva distribuição de valores pelo Fundo a título de amortização de cotas nos termos
do regulamento; (b) quando da extinção do Fundo na forma do regulamento.
A Administradora não receberá taxa de performance.

7

Encargos e despesas debitados ao Fundo
Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao
patrimônio líquido médio do período de R$ 196.990 (R$ 188.389 em 2011) são os seguintes:
Período 1º de janeiro
a 29 de fevereiro de
2012
Contas

Exercício findo em
2011

Valor

%

Valor

%

Despesas de publicação
- Anbima

-

-

3

-

Despesas Sistema Financeiro
- Taxa de fiscalização CVM

5

-

31

0,02
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Período 1º de janeiro
a 29 de fevereiro de
2012
Contas

Valor

%

Valor

%

- Cetip
- Selic

2
-

-

10
1

0,01
-

58
5
-

0,02
-

13
334
284
-

0,01
0,18
0,15
-

Despesas de Taxa de
administração
- Taxa de administração

1.009

0,43

6.175

3,28

Total

1.079

Despesas de serviços técnicos
especializados
- Auditoria externa
- Assessoria jurídica
- Assessoria – outras
- Outros

8

Exercício findo em
2011

6.851

Custódia dos títulos em carteira
Os títulos públicos que lastreiam as operações compromissadas estão registrados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil e as ações negociadas
em bolsa estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). A
custódia das ações sem negociação em bolsa é de responsabilidade do Banco Bradesco S.A.

9

Tributação
Imposto de renda
Nas amortizações/resgates das cotas, a base de cálculo do imposto de renda, aplicável aos
cotistas, será a diferença positiva entre o valor de resgate e o valor de aquisição, sendo aplicada
alíquota de quinze por cento.
A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos
cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na
legislação em vigor.

10

Rentabilidade
A rentabilidade nos últimos períodos/exercícios foi a seguinte:
Data
02/02/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
29/02/2012

(*)

Valor da cota

Rentabilidade (%) (*)

10.000,000000
9.351,764633
9.277,391438
10.382,079237
11.930,901760

(6,48)
(0,80)
12,90
29,25

Percentual calculado desconsiderando o efeito das amortizações.
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11

Comitê de investimentos
O Fundo possui um comitê de investimentos, formado por 7 membros, e seus respectivos
suplentes, que poderão ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, não remunerados para o
exercício da função, e que serão referendados pela Assembleia Geral de Cotistas.
As pessoas naturais do comitê de investimentos são escolhidas dentre pessoas de notório
conhecimento e de ilibada reputação, podendo ser eleitos, inclusive, funcionários, diretores e
representantes da Gestora e dos Cotistas, sendo que para cada indicação de um membro pessoa
natural haverá a indicação de um respectivo suplente.
Cada Cotista que não tenha representação no comitê de investimentos poderá indicar um
“Membro Observador”, que consiste em um representante do cotista no comitê de investimentos
com direito a assistir às reuniões do comitê de investimentos podendo intervir e participar nas
discussões, mas sem exercer direito de voto. A Gestora também terá direito a indicar um
membro observador para o comitê de investimentos.
Os membros do comitê de investimentos exercerão seus mandatos pelo prazo de 1 ano. Os
membros podem ser reconduzidos por períodos sucessivos no prazo de duração do Fundo, o que
ocorrerá de forma automática, salvo manifestação contrária do responsável pela indicação
original do membro. Os membros podem renunciar ou ser substituídos antes do término de seu
mandato. Os membros do comitê de investimentos somente poderão ser substituídos por aqueles
que os tiverem eleito na forma do regulamento do Fundo.
Na hipótese de vaga de assento no comitê de investimentos por renúncia, morte, interdição ou
qualquer outra razão, este será preenchido automaticamente por um novo membro, indicado
para tanto através de correspondência encaminhada à Administradora pelos responsáveis pela
indicação original do membro a ser substituído. O novo membro indicado deverá ser
referendado e ratificado pela Assembleia Geral de Cotistas.

12

Contrato de prestação de serviços
A Administradora contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de tesouraria,
custódia, escrituração de cotas, controle de ativos e passivos relativos ao Fundo, de acordo com
as normas legais e regulamentares.

13

Demandas judiciais
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, que na defesa dos direitos dos cotistas
que desses contra a administração do Fundo.

14

Prestação de outros serviços e política de independência do auditor
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que a
Administradora, no período, não contratou serviço prestado pela KPMG Auditores
Independentes relacionados a este fundo de investimento por ela administrados que não aos
serviços de auditoria externa referentes a este fundo. A política adotada atende aos princípios
que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente
aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.
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Alteração estatutária

•

Na Ata Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 23 de janeiro de 2012, foram aprovadas as
seguintes deliberações:

a.

Foi aprovada a alteração do §2º do artigo 2º do regulamento do Fundo para adequá-lo a nova
definição de Período de Investimento, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

(...)
§2º – O prazo de duração do Fundo será dividido em dois períodos, (i) o “período de
investimento” e (ii) “período de desinvestimento”. O prazo do período de investimento será
de 4 (quatro) anos, após extensão de 1 (um) ano aprovada pela Assembleia Geral de
Cotistas realizada em 23 de janeiro de 2012. O período de investimento encerrar-se-á antes
de 4 (quatro) anos, caso o capital subscrito e ainda a ser integralizado não possa ser
utilizado para investimento do Fundo, mas apenas para o pagamento futuro dos encargos
do Fundo conforme descrito no capitulo VIII do regulamento.”
(...)”
b.

16

Foi aprovada a alteração do mês do exercício social do fundo, de dezembro para fevereiro.

Evento subsequente

•

Em 7 de dezembro de 2012 a Administração procedeu ao registro da equivalência patrimonial
negativa no montante de R$ 13.102 mil. Tal ajuste foi efetuado de forma a cumprir com o
critério previsto no regulamento do Fundo, uma vez que este define a utilização do método de
equivalência patrimonial, o qual não foi possível efetuar na data base das demonstrações
financeiras do Fundo, uma vez que as demonstrações contábeis das empresas investidas não
foram disponibilizadas em tempo hábil.

•

Em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 2º do Regulamento do Fundo, a Gestora
encerrou o Período de Investimento do Fundo em 14 de setembro de 2012. Sendo assim o
capital remanescente do Fundo está totalmente provisionado para encargos do Fundo.

•

Em 12 de abril de 2012 o fundo adquiriu 488.239 de ações ordinárias nominativas da empresa
GAEC Educação S.A. (“GAEC”), pelo montante de R$ 106.275.
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Relatório dos auditores independentes sobre as
demonstrações financeiras
Aos
Cotistas e à Administradora do
BR Educacional Fundo de Investimento em Participações
(Administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.)
Osasco - SP
Examinamos as demonstrações financeiras do BR Educacional Fundo de Investimento em
Participações que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações
em 28 de fevereiro de 2013 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a
Fundos de Investimento em Participações 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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3
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.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações em 28 de fevereiro de 2013 e o desempenho das suas operações
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis aos Fundos de Investimento em Participações.
Ênfases
Conforme descrito na nota explicativa n º 16, em 28 de outubro de 2013 a GAEC Educação S.A.
realizou oferta pública de distribuição primária e secundária de ações. Consequentemente, as
ações detidas pelo Fundo foram avaliadas pela cotação divulgada em bolsa de valores. O valor
do investimento atualizado totalizou R$ 270.043 mil, considerando a cotação de fechamento em
28 de outubro de 2013, no valor de R$ 19,21 reais por ação. Tal fato resultou em um ajuste
positivo no montante de R$ 166.690 mil. Nossa opinião não contém modificações com relação a
esse assunto.
Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 2, a demonstração das evoluções do patrimônio
líquido está sendo apresentada para período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012, em razão
da alteração do exercício social do Fundo (Nota Explicativa nº15). Nossa opinião não contém
modificações com relação a esse assunto.
Osasco, 1º de novembro de 2013
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP028567/O-1 F SP

José Claudio Costa
Contador CRC 1SP167720/O-1
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Demonstração da composição e diversificação das aplicações em 28 de fevereiro de 2013
(Em milhares de reais)

Aplicações/especificações

Tipo

Quantidade

Disponibilidades
Banco conta movimento
Aplicações interfinanceiras de liquidez

Valor
atual
1

-

1

-

2.801

Letras do Tesouro Nacional

2.801

Ações com cotação em bolsa

321.449

Abril Educação S.A.

UNT

6.560.185

Ações sem cotação em bolsa

321.449
174.753

GAEC Educação S.A.
BR Educação Executiva S.A.
Affero Participações S.A.

ON
ON
ON

Despesas antecipadas
Taxa de fiscalização - CVM
Total do ativo

488.239
62.499.999
63.115

% sobre
ativo

106.275
50.725
17.753

0,56
0,56
64,42
64,42
35,02
21,29
10,17
3,56

3

-

3

-

499.007

100,00

635

0,12

616
19

0,12
-

Patrimônio líquido

498.372

99,88

Total do passivo e patrimônio líquido

499.007

100,00

Valores a pagar
Taxa de administração
Auditoria e Custódia

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração das evoluções do patrimônio líquido
Exercício findo em 28 de fevereiro de 2013 e período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012
(Em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas)

2013
Patrimônio líquido no início do exercício/período
Total de 20.895,488 cotas a R$ 11.930,901760 cada uma
Total de 20.895,488 cotas a R$ 10.382,079237 cada uma

Período de 1º de janeiro a
29 de fevereiro de 2012

249.302
216.939

Cotas emitidas
11.227,500 cotas

112.275
361.577

216.939

156.575

33.442

156.018
556
1

33.391
51
-

(19.780)

(1.079)

(13.102)
(5.652)
(904)
(36)
(82)
(4)

(1.009)
(63)
(5)
(2)
-

Resultado do exercício/período

136.795

32.363

Patrimônio líquido no final do exercício/período
Total de 32.122,988 cotas a R$ 15.514,486243 cada uma
Total de 20.895,488 cotas a R$ 11.930,901760 cada uma

498.372

Patrimônio líquido antes do resultado do exercício/período
Resultados do exercício/período
Receitas
Valorização das ações
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez
Outras receitas operacionais
Despesas
Resultado de equivalencia patrimonial
Taxa de administração
Serviços técnicos especializados
Taxa de fiscalização
Taxa de custódia
Despesas administrativas

249.302

As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando especificado)

1

Contexto operacional
O BR Educacional Fundo de Investimento em Participações foi constituído sob a forma de
condomínio fechado, e iniciou suas atividades em 2 de fevereiro de 2009. O prazo de duração
do Fundo é de 6 anos, contado da data da integralização inicial, nos termos do Regulamento,
admitida, por decisão da Assembleia Geral de Cotistas, a prorrogação do prazo por mais um
ano.
O Fundo poderá ser extinto, encerrando desse modo suas atividades, (i) caso o Fundo seja
liquidado nos termos do Regulamento, ou (ii) caso tenha encerrado o prazo de duração do
Fundo. Em qualquer caso, a data desse evento será doravante denominada a “Data de Extinção
do Fundo”. O “Período de Extinção do Fundo” compreende o período desde a data de extinção
do Fundo até a data do cumprimento de todos os atos necessários e suficientes para a finalização
das atividades do Fundo, nos termos do Regulamento e da regulamentação vigente.
O Prazo de Duração do Fundo será dividido em “Período de Investimento” e “Período de
Desinvestimento”. O prazo do Período de Investimento será de até 3 anos, podendo ser
estendido por mais 1 ano, desde que aprovado pela Assembleia Geral de cotistas. O Período de
Investimento encerrar-se-á antes de 3 anos, caso o total do capital subscrito e integralizado pelos
cotistas tenha sido investido, exceto o capital integralizado pelos cotistas e utilizado ou
provisionado para o pagamento dos Encargos do Fundo nos termos do Regulamento.
O objetivo do Fundo é proporcionar ganhos de capital por meio de investimentos de longo prazo
nos seguintes ativos (“Valores Mobiliários”): (i) ações, (ii) debêntures, bônus de subscrição, ou
(iii) outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão das
Companhias Alvo.
Os valores mobiliários, objeto de investimento pelo Fundo, deverão ser obrigatoriamente de
emissão de Companhias sediadas no Brasil, cujo objeto caracterize e qualifique a Companhia
como um empreendimento do Setor de Educação e Ensino.
As aplicações do Fundo não são garantidas pela Administradora, Gestora, Custodiante ou por
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A Gestão da carteira do Fundo é realizada pela BR Educacional Gestora de Recursos Ltda.

2

Elaboração das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento em participações, incluindo as normas e as
orientações emanadas da CVM. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram
utilizadas premissas e estimativas para a contabilização e determinação dos valores dos ativos
integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses
ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados.
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A demonstração das evoluções do patrimônio líquido está sendo apresentada para o período de
1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012, em razão da alteração do exercício social do Fundo,
conforme mencionado na Nota Explicativa nº 15.

3

Descrição das principais práticas contábeis
Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

a.

Reconhecimento de receitas e despesas
A Administradora adota o regime de competência para o registro de receitas e despesas.

b.

Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente investido e atualizadas
diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração, e por se tratar de
operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao valor de mercado.

c.

Títulos e valores mobiliários

c.1

Ações com cotação em bolsa
As ações com cotação em bolsas de valores ou mercado de balcão organizado serão avaliadas
pela última cotação diária de fechamento do mercado em que o ativo apresentar maior liquidez,
desde que tenha sido negociado pelo menos uma vez nos últimos 90 (noventa) dias;

c.2

Ações sem cotação em bolsa
As ações sem cotação em bolsa de valores ou em mercados de balcão organizado são
contabilizadas com base nos valores transacionados, e quando aplicável, atualizados pela
variação do Patrimônio Líquido das companhias investidas.

4

Investimentos do Fundo
Em consonância com a Nota Explicativa nº 3.c, os investimentos mantidos pelo Fundo no
montante de R$ 496.202 em 28 de fevereiro de 2013, estão compostos por investimentos em
ações com cotação em bolsa no montante de R$ 321.449 e ações sem cotação em bolsa no
montante de R$ 174.753. Os investimentos sem cotação em bolsa estão avaliados pelo valor de
custo de aquisição, com base no valor transacionado ou valor patrimonial, e consequentemente,
quando da efetiva realização desse investimento, o valor poderá vir a ser substancialmente
diferente daquele registrado. Apresentamos a seguir informações sobre cada um dos
investimentos mantidos pelo Fundo:

a.
a.1

Investimentos com cotação em bolsa
Abril Educação S.A.
O Fundo possui 6.560.185 units, representando 8,7% do capital social da companhia, que em 28
de fevereiro de 2013 totalizavam R$ 321.449.
A Abril Educação atua no segmento de educação básica e pré-universitária, por meio de linhas
de negócios estruturadas da seguinte forma: Editoras Ática e Scipione - editoras de livros
didáticos, paradidáticos e sistema de ensino SER; Sistema de Ensino Abril Educação - sistema
de ensino Anglo e cursos pré-vestibulares; Grupo PH - escolas próprias de ensino básico e
cursos pré-vestibulares; Grupo ETB - ensino técnico e profissionalizante; Maxiprint Gráfica e

8

BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações
Demonstrações financeiras
em 28 de fevereiro de 2013

Editora - sistema de ensino Maxi, Escola Satélite S.A. - cursos telepresenciais, Edumobi tecnologia digital de distribuição de conteúdo e SGE - sistema de ensino GEO; Jafar - cursos
preparatórios para concursos públicas, Red Balloon - inglês para crianças e adolescentes e
EiVocê - E-learning de treinamentos profissionalizante e cursos livres.
Em 8 de fevereiro de 2013, por meio da controlada CAEP - Central Abril Educação e
Participações Ltda. (“CAEP”), a companhia celebrou acordo de compra e venda, de
Incorporação de Ações e Outras Avenças, tendo por objetivo a aquisição de 100% do capital
social da Wise Up.
A Wise Up foi fundada em 1995 e atualmente é uma das líderes no ensino de inglês no Brasil,
explorando franquias de sistema próprio de ensino, associadas ao licenciamento de marcas
próprias, a produção, edição, distribuição e comercialização de materiais didáticos. A Wise Up
atualmente conta com 76 mil alunos e uma rede de 338 escolas franqueadas em 89 municípios
brasileiros, 36 em plataformas de petróleo no Brasil e 21 em 4 cidades no exterior. Seu sistema
pioneiro de aprendizado do idioma inglês é fortalecido por reconhecido relacionamento e apoio
aos franqueados e por material didático impresso e áudio-visual de alta qualidade.
Em 30 de abril de 2013, a Abril Educação S.A. finalizou a aquisição de compra da Companhia
Wise Up.
Em 30 de abril de 2013 a Abril Educação S.A. realizou uma oferta pública de distribuição de
ações, conforme detalhado na nota explicativa n° 16.

b.
b.1

Investimentos sem cotação em bolsa
GAEC Educação S.A.
Em 12 de abril de 2012 o Fundo adquiriu 488.239 ações ordinárias nominativas da empresa
GAEC Educação S.A. (“GAEC”), pelo montante de R$ 106.275.
A GAEC Educação S.A. com sede na cidade de São Paulo, foi constituída em 3 de dezembro de
2007, e tem por objeto a participação direta e indireta no capital de empresas que atuam em
prestação de serviços de ensino em nível superior, incluindo cursos livres, de graduação, pósgraduação, mestrado, doutorado, extensão universitária, especialização, cursos à distância, bem
como a realização de pesquisa, seminários, palestras e eventos culturais. Adicionalmente, a
GAEC realiza a prestação de serviços de assessoramento, consultoria e gestão a empresas, bem
como a participação em quaisquer outras sociedades, como sócia, acionista, consorciada ou
cotista, independente do seu respectivo ramo de atuação e objetivos sociais.
Em 4 de fevereiro de 2013 a Sociedade assinou acordo de investimento e, em 23 de março de
2013, após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE concretizou
transação de aquisição de 100% do capital social da entidade BR Educação Executiva S.A. com
contrapartida total transferida de R$55.269, a qual possui 50% do capital das entidades HSM do
Brasil S.A. e HSM Educação S.A., as quais possuem 100% do capital social da HSM Editora
Ltda. e HSM Marcas Ltda. (conjuntamente, “Grupo HSM”).
As demonstrações financeiras da GAEC Educação S.A., referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2012, foram concluídas em 15 de março de 2013, sobre as quais o relatório de
auditoria não continha modificações.
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Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa nº 16 - Eventos subsequentes, em 28 de
outubro de 2013 a GAEC Educação S.A. realizou oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações. Consequentemente, as ações detidas pelo Fundo foram avaliadas pela
cotação divulgada em bolsa de valores. O valor do investimento atualizado totalizou R$ 270.043
mil, considerando a cotação de fechamento daquela data, no valor de R$ 19,21 reais por ação.
Tal fato resultou em um ajuste positivo no montante de R$ 166.690.

b.2

BR Educação Executiva S.A.
O Fundo investe em ações da BR Educação Executiva S.A. (“Companhia” ou “BR Educação”),
na qual detém 62.499.999 ações, e que em 28 de fevereiro de 2013 representavam de R$ 50.725.
A Companhia iniciou suas atividades em 16 de abril de 2009, com uma sociedade anônima com
sede na cidade de Barueri, Estados de São Paulo.
A Companhia tem como objeto social e atividade preponderante a participação no capital de
empresas que tenham como objeto atividade da área de gestão.
As demonstrações financeiras da BR Educação, referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2012, foram concluídas em 20 de agosto de 2013, sobre as quais o relatório de
auditoria continha parágrafo de ênfase devido à dúvida quanto à continuidade das operações das
sociedades controladas em conjunto (HSM do Brasil S.A. e HSM Educação S.A) em razão de
prejuízos consecutivos em suas operações e por apresentar excesso de passivos sobre os ativos
circulantes que somados totalizam no encerramento do exercício o montante de R$ 16.999.
Na Reunião do Comitê de Investimento realizada em 23 de janeiro de 2013, o fundo aprovou a
proposta de desinvestimento na companhia BR Educação Executiva S.A.
Informações sobre alteração do controle acionário da Companhia
Em linha com o disposto na seção anterior (“b.1 - GAEC Educação S.A.”), em 4 de fevereiro de
2013, a controladora BR Educacional FIP alienou a totalidade de sua participação na
Companhia para a GAEC Educação S.A. ("Anima Educação"), passando esta a deter o controle
da Companhia. Concomitantemente, mediante acordo mantido entre a nova controladora e as
demais acionistas das sociedades controladas em conjunto, a Anima Educação passou a deter o
controle da HSM do Brasil e da HSM Educação, com o direito de nomear a sua diretoria.
Segundo os termos do acordo de venda, com a anuência dos demais acionistas das sociedades
investidas, por ocasião de qualquer necessidade de novos aportes de capital ou injeção de caixa
nas investidas para fazer face aos seus planos de negócios, seja por meio de aumento de capital
ou pela realização de mútuo, caberá à nova Diretoria das sociedades investidas, indicada pela
Companhia e por sua nova controladora, a apresentar proposta aos acionistas das investidas
detalhando referido aporte de capital e, caso os demais acionistas, a seu critério, concordem com
a proposta de aporte de capital apresentada, esta deverá ser aprovada e realizado por todos os
acionistas, observadas suas respectivas participações proporcionais no capital social das
sociedades investidas. Todavia, caso os demais acionistas das sociedades investidas decidirem
não realizar o aporte ou mútuo sugerido pela diretoria, por qualquer que seja o motivo, até 31 de
dezembro de 2014, a Companhia e sua nova controladora se comprometem a buscar outras
formas de financiamento da necessidade de caixa das sociedades investidas, seja por meio de
empréstimo com bancos de primeira linha ou empréstimo da própria Companhia, através de
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recursos advindos de sua nova controladora. Nesse caso, a Assembleia Geral ou o Conselho de
Administração das sociedades investidas deliberarão, caso requerida pela instituição financeira,
uma garantia de fiança, no sentido de que os acionistas sejam fiadoras em referidos contratos de
empréstimo ou financiamento, na proporção do percentual de suas respectivas participações
societárias nas sociedades, até o limite de R$ 10.000 de garantia para cada um dos acionistas,
comprometendo-se os atuais acionistas das sociedades investidas a votarem favoravelmente e a
concederem a garantia proposta.
A partir de 1º de janeiro de 2015, caso, em razão de proposta de plano de negócios a ser
apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração das sociedades
investidas, seja necessário, a critério de qualquer acionista, realizar um aporte de capital em
qualquer das sociedades, todos os acionistas deverão realizar referido aporte nas proporções de
suas respectivas participações societárias.

b.2.1

HSM do Brasil S.A.
Em outubro de 2009, a BR Educação Executiva S.A. adquiriu participação no capital da HSM
do Brasil S.A. (“HSM do Brasil”).
Com sede na Cidade e Barueri, Estado de São Paulo, com o objetivo de disponibilizar aos seus
clientes conteúdo sob medida e relacionado a gestão de negócios em escala mundial, tornandose referência através dos produtos e serviços de organização de eventos em diversos formatos,
como Expomanagement, Fóruns e Seminários HSM.

b.2.2

HSM Educação S.A.

Em 2010, a BR Educação Executiva S.A. adquiriu participação na HSM Educação S.A. (“HSM
Educação”).
A HSM Educação S.A. tem como objeto oferecer cursos e programas corporativos
customizados para colaboradores de um contratante específico.
A HSM Educação S.A está no estágio inicial das suas operações e, para implementar o plano
estratégico, conta com o suporte financeiro dos seus acionistas. No estágio atual de
desenvolvimento do negócio, a Companhia ainda não gera os recursos financeiros necessários
para a sua manutenção e execução do seu plano estratégico. Nesse contexto está prevista uma
série de aportes de capital até 31 de dezembro de 2013.

c.

Affero Participações S.A.
O Fundo investe em ações da Affero Participações S.A. (Affero), na qual detém 63.115
ações, e que em 28 de fevereiro de 2013 representavam de R$ 17.753.
A Affero Participações S.A. (“Affero”) teve início em 2009 com a fusão de 3 empresas com
mais de 10 anos de experiência no mercado de educação corporativa. A empresa oferece
soluções integradas e convergentes em Gestão de Capital Humano, e-Learning e Aprendizado
Organizacional.
As demonstrações financeiras da Affero Participações S.A, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2012, foram concluídas em 27 de maio de 2013, sobre as quais o relatório de
auditoria, não continha modificações.
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Com base nessas demonstrações financeiras, foi aplicado o método de equivalência patrimonial,
sendo reconhecido em 31 de outubro de 2013 resultado positivo no valor de R$ 261.

d.

Análise para fins de imparidade
Para fins de avaliação de indicativo de perda no valor recuperável da carteira de ações do
Fundo, a Gestora efetua análise considerando a metodologia de Fluxo de Caixa Descontado
anualmente. Com base nesses estudos internos atualizados para o final de cada exercício, assim
como nas informações apresentadas pelas investidas em suas demonstrações financeiras
disponibilizadas aos administradores, a Gestora concluiu que não há indicativo de perda no
valor recuperável dos investimentos do Fundo.

5

Emissão, colocação e amortização de cotas

a.

Emissão de cotas
As cotas do Fundo corresponderão a frações ideais de seu patrimônio, terão forma nominativa,
assegurarão aos seus titulares direitos idênticos e serão emitidas em uma única série, todas de
classe única.
O patrimônio inicial do Fundo será de até R$ 400.000, representado por até 40.000 cotas, no
valor de R$ 10 cada uma. Foram captados efetivamente R$ 354.250.000,00 (trezentos e
cinquenta e quatro milhões e duzentos e cinquenta mil reais).
O Fundo é composto por até 9 cotistas, todos enquadrados no conceito de investidor qualificado,
nos termos do artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04, sendo certo que o valor mínimo de
subscrição será de R$ 1.000 por cotista.
A propriedade das cotas presume-se pela inscrição do nome do cotista no livro de Registro de
cotas Nominativas.
A solicitação da Administradora, conforme instrução da Gestora, aos cotistas, para
integralização das cotas, se dará por meio de envio de notificação, por correspondência
protocolada ou com aviso de recebimento, ou ainda por correio eletrônico, a cada um dos
cotistas, com antecedência mínima de 10 dias úteis à data da integralização. Ao receberem a
referida notificação, os cotistas serão obrigados a realizar a integralização das cotas do Fundo
conforme solicitação da Administradora.
O atraso dos cotistas em realizar a integralização de cotas que tenham subscrito resultará na
cobrança de multa não compensatória, devida à vista, no valor equivalente a 5% do montante
não integralizado pelo cotista, e juros moratórios a razão de 1% ao mês incidentes sobre o valor
devido em atraso calculado pro-rata temporis desde a data programada para a integralização até
a data do efetivo pagamento. Os recursos da multa e dos juros moratórios serão creditados ao
Fundo.
Todas as cotas serão integralizadas pelo preço de subscrição das cotas.
A responsabilidade de cada cotista é limitada ao valor de suas cotas e cada um responde, apenas,
pela integralização das cotas por ele subscritas nos termos do Boletim de Subscrição.
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b.

Amortização e resgate de cotas
As Cotas do Fundo serão amortizadas parcial ou integralmente utilizando os seguintes recursos:

i.

os recursos da distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio distribuídos pelas
Companhias Alvo integrantes da carteira do Fundo;

ii.

quaisquer outros valores recebidos pelo Fundo, em decorrência de seus investimentos nas
Companhias Alvo, incluindo a alienação dos ativos que compõem a carteira do Fundo;

iii.

recursos integralizados pelos cotistas, destinados à aquisição de ativos, e cujos investimentos
não tenham sido efetivados pela Gestora.
A Gestora poderá, se necessário, utilizar os Recursos Disponibilizados, ou parte deles, para
pagamento de obrigações do Fundo.
Na data de extinção do Fundo, todas as cotas do Fundo terão seu valor amortizado
integralmente.
Os recursos integralizados pelos cotistas, destinados à aquisição de ativos que já tenham sido
aprovados pelo Comitê de Investimentos, deverão ser investidos no prazo de até 90 dias. Caso
não seja concretizado o investimento no prazo estabelecido, os recursos integralizados deverão
ser devolvidos, a título de amortização, em até 3 dias úteis, ressalvada orientação diversa
deliberada pelo Comitê de Investimentos.
Não será permitido o resgate de cotas, a não ser na data de extinção do Fundo, seja pelo término
do prazo de duração do Fundo ou pela sua liquidação.
Caso na data de extinção do Fundo não seja possível a alienação total ou parcial dos
investimentos nas Companhias, por existirem obrigações ainda a serem saldadas e/ou cobradas,
direitos de terceiros, ou ainda, devido à iliquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo,
ou por qualquer outro motivo, a amortização integral ou parcial das cotas do Fundo poderá, por
decisão da Assembleia Geral de Cotistas, ser efetuada mediante a entrega aos cotistas dos ativos
integrantes da carteira do Fundo.
No exercício findo em 28 de fevereiro de 2013 o Fundo recebeu R$ 997 a título de dividendos,
sendo este montante repassado diretamente aos cotistas. Desta forma, não houve amortizações
de cotas no exercício findo em 2013.

6

Remuneração da Administradora e da Gestora

a.

Taxa de administração
A taxa pelos serviços de administração do Fundo, dependendo do período do Fundo e das
condições de investimento, foi determinada de acordo com a tabela abaixo:
Período do Fundo
Primeiro ao segundo ano

Taxa de
Administração Condições
1,75% ao ano Incondicionalmente
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1,50% ao ano

Se o Fundo tiver investido menos de 40% do
capital subscrito nos 2 primeiros anos.

1,75% ao ano

Se o Fundo tiver investido mais do que 40% do
capital subscrito nos 2 primeiros anos.

A partir do terceiro ano

A Taxa de Administração é calculada diariamente e paga mensalmente. Durante o período de
investimento do Fundo a taxa de administração, dada pela segunda coluna da tabela acima,
incide sobre o valor total do capital subscrito do Fundo, e durante o período de desinvestimento
do Fundo a Taxa de Administração incide sobre o patrimônio líquido do Fundo nos termos do
regulamento.
A Taxa de administração do Fundo será paga a Administradora e à Gestora do Fundo do
seguinte modo:
(a)

Durante o período de investimento do Fundo: (i) o percentual de 0,17% ao ano, caberá à
Administradora do Fundo, sendo que o valor mínimo mensal a ser pago não pode ser inferior a
R$15; (ii) caberá a Gestora o percentual determinado pela fórmula X - 0,17%, ao ano, onde X é
o percentual da Taxa de Administração determinada pela segunda coluna da Tabela acima;

(b)

Durante o Período de desinvestimento do Fundo: (i) o percentual de 0,19% ao ano, caberá à
Administradora do Fundo, sendo que o valor mínimo mensal a ser pago não pode ser inferior a
R$ 20; (ii) caberá à Gestora do Fundo o percentual determinado pela fórmula X - 0,19%, ao ano,
onde X é o percentual da Taxa de Administração determinada pela segunda coluna da Tabela
acima; e

(c)

Caso o percentual da Taxa de Administração da Administradora seja inferior ao valor mínimo
estabelecido nos itens (a) e (b) acima, a diferença será paga diretamente pela Gestora do Fundo.
Além da taxa de administração da Administradora, a Gestora efetuará, com recursos próprios, os
seguintes pagamentos ao Banco Bradesco S.A., na qualidade de Escriturador das cotas do
Fundo, o valor;

(a)

Mensal de R$ 600 (seiscentos reais);

(b)

R$ 2.000 (dois mil reais) por cotista, a ser pago única vez, na ocasião do ingresso do cotista no
Fundo.
As parcelas da Taxa de Administração devidas à Administradora e a Gestora serão pagas pelo
Fundo diretamente aos mesmos, na periodicidade indicada pelo Regulamento, após a data em
que tais taxas passarem a ser devidas, na forma prevista no Regulamento.
A Taxa de Administração será calculada diariamente na base de 1/252 do percentual fixado ou
do montante fixo estabelecido, devendo ser provisionada diariamente como despesa do Fundo e
paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, com os próprios recursos da carteira,
sendo o primeiro pagamento devido a partir do mês da Integralização Inicial de cotas.
Qualquer remuneração, comissionamento ou pagamento efetuado à Administradora, Gestora ou
ao Escriturador, nos termos do Regulamento, deverá ser efetuado em moeda corrente nacional.
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A partir da integralização inicial e a cada 12 meses a Gestora deverá provisionar do Patrimônio
do Fundo o montante referente ao pagamento da Taxa de Administração correspondente aos 12
meses subsequentes.
Conforme Assembleia de cotistas realizada em 23 de janeiro de 2012, o período de investimento
do Fundo foi prorrogado por mais 1 ano, sendo assim, a taxa de administração, durante esse
período, incidirá sobre o capital investido pelo Fundo.
Em 14 de setembro de 2012, o Fundo encerrou o período de investimento conforme previsto no
Regulamento, sendo a duração de desinvestimento de 3 anos a partir de 15 de setembro de 2012.
No exercício findo em 28 de fevereiro de 2013, a despesa de taxa de administração foi de R$
5.652 (R$ 1.009 no período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012), registrada na conta
“Taxa de administração”.

b.

Taxa de performance
O Fundo buscará atingir para as cotas parâmetro de rentabilidade correspondente à variação do
Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (“IPCA”) calculado e divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”) acrescida de um custo de oportunidade
(“spread”) de 8,5% ao ano, com base em um ano de 252 dias úteis, calculado sobre o preço de
subscrição as cotas.
O Fundo pagará à Gestora pela performance na Gestão da carteira a seguinte remuneração: 20%
do valor efetivo a ser distribuído aos Cotistas, que excederem o capital total integralizado pelos
Cotistas,sendo este capital atualizado pelo Benchmark do Fundo.
Por “Valor efetivo a ser distribuído aos cotistas”, a título de amortização e/ou resgate das cotas,
entende-se como aquele verificado após a dedução dos valores devidos a título de impostos nos
termos da legislação vigente, e exigibilidades do Fundo nos termos do Regulamento. Sendo
certo que o valor efetivo a ser distribuído aos cotistas deverá ser em moeda corrente nacional,
sem prejuízo do estabelecido no do regulamento do Fundo.
A Taxa de performance, observado abaixo, será paga quando o valor do “Gatilho de
Performance” Gp definido pela equação abaixo for positivo:
Gp = Vd - (Ci - Va)
onde:
Vd: Valor que está sendo distribuído aos Cotistas a título de amortização de cotas;
Ci: Valor da totalidade do Capital Integralizado das Cotas do Fundo, corrigido pro rata
temporis, desde a data de integralização até a data do pagamento da amortização, pelo
Benchmark do Fundo;
Va: Soma das quantias já distribuídas pelo Fundo aos cotistas, corrigido pro rata temporis,
desde a data da sua distribuição até a data de cobrança da Taxa de Performance, pelo
Benchmark do Fundo.
A Taxa de Performance será calculada conforme a equação abaixo:
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Tp = {Vd - (Ci - Va)} x 0,20
onde Tp é o valor da Taxa de Performance, e as variáveis Vd, Ci e Va foram definidas acima.
A Taxa de Performance, quando devida pelo Fundo nos termos do Regulamento, será paga: (a)
quando da efetiva distribuição de valores pelo Fundo a título de amortização de cotas nos termos
do regulamento; (b) quando da Extinção do Fundo na forma do regulamento.
No exercício findo em 28 de fevereiro de 2013 não houve registro de despesas com taxa de
performance.

7

Encargos e despesas debitados ao Fundo
Os encargos e as despesas debitados ao Fundo e os seus respectivos percentuais em relação ao
patrimônio líquido médio do exercício de R$ 393.585 mil (R$ 196.990 no período de 1° de
janeiro a 29 de fevereiro de 2012) são os seguintes:
Exercício findo em 28
de fevereiro de 2013
Contas
Despesas de publicação
- Anbima
Despesas Sistema Financeiro
- Custódia
- Taxa de fiscalização CVM
- Cetip
- Selic
- Taxa CBLC
Despesas de serviços técnicos especializados
- Auditoria externa
- Assessoria jurídica
- Assessoria – outras
Despesas de Taxa de administração
- Taxa de administração
Outras despesas administrativas
- Registro em cartório
- Taxa de serviço de escrituração de cotas

8

Valor

%

Valor

%

2

-

-

-

67
36
12
1
1

0,02
0,01
-

5
2
-

-

49
832
23

0,01
0,21
0,01

58
5
-

0,02
-

5. 652

1,44

1.009

0,43

2
1

-

-

-

6.678

Total Geral

Período 1º de janeiro a
29 de fevereiro de 2012

1.079

Custódia dos títulos em carteira
Os títulos públicos que lastreiam as operações compromissadas estão registrados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil e as ações com cotação
em bolsa estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). A
custódia dos demais títulos e valores mobiliários é de responsabilidade do Banco Bradesco S.A.
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9

Tributação
Imposto de renda
Nas amortizações/resgates das cotas, a base de cálculo do imposto de renda, aplicável aos
cotistas, será a diferença positiva entre o valor de resgate e o valor de aquisição, sendo aplicada
alíquota de quinze por cento.
A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos
cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na
legislação em vigor.

10

Rentabilidade
A rentabilidade nos últimos exercícios/período foi a seguinte:
Data
02/02/2009
31/12/2009
31/12/2010
31/12/2011
29/02/2012
28/02/2013

Valor da cota R$
10.000,000000
9.351,764633
9.277,391438
10.382,079237
11.930,901760
15.514,486243

Rentabilidade %
(6,48)
(0,80)
12,90
29,25
30,04

O Fundo não possui índice de mercado diretamente relacionado à rentabilidade do mesmo.

11

Comitê de investimentos
O Fundo possui um Comitê de Investimentos, formado por 7 membros, e seus respectivos
suplentes, que poderão ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas, não remunerados para o
exercício da função, e que serão referendados pela Assembleia Geral de Cotistas.
As Pessoas naturais do comitê de investimentos serão escolhidas dentre pessoas de notório
conhecimento e de ilibada reputação, podendo ser eleitos, inclusive, funcionários, diretores e
representantes da Gestora e dos cotistas, sendo que para cada indicação de um membro Pessoa
Natural haverá a indicação de um respectivo suplente.
Cada cotista que não tenha representação no comitê de investimentos poderá indicar um
“Membro Observador”, que consiste em um representante do cotista no comitê de investimentos
com direito a assistir às reuniões do Comitê de Investimentos podendo intervir e participar nas
discussões, mas sem exercer direito de voto. A Gestora também terá direito a indicar um
membro observador para o Comitê de Investimentos.
Os membros do comitê de investimentos exercerão seus mandatos pelo prazo de 1 ano. Os
membros podem ser reconduzidos por períodos sucessivos no prazo de duração do Fundo, o que
ocorrerá de forma automática, salvo manifestação contrária do responsável pela indicação
original do membro. Os membros podem renunciar ou ser substituídos antes do término de seu
mandato. Os membros do Comitê de Investimentos somente poderão ser substituídos por
aqueles que os tiverem eleito na forma do regulamento do Fundo.
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Na hipótese de vaga de assento no comitê de investimentos por renúncia, morte, interdição ou
qualquer outra razão, este será preenchido automaticamente por um novo membro, indicado
para tanto através de correspondência encaminhada ao Administrador pelos responsáveis pela
indicação original do membro a ser substituído. O novo membro indicado deverá ser
referendado e ratificado pela Assembleia Geral de Cotistas.

12

Contrato de prestação de serviços
A Administradora contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de tesouraria,
custódia, escrituração de cotas, controle de ativos e passivos relativos ao Fundo, de acordo com
as normas legais e regulamentares.

13

Demandas judiciais
Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, que na defesa dos direitos dos cotistas
que desses contra a administração do Fundo.

14

Prestação de outros serviços e política de independência do auditor
Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, informamos que o
Administradora, no exercício, não contratou serviço prestado pela KPMG Auditores
Independentes relacionados a este fundo de investimento por ela administrados que não aos
serviços de auditoria externa referentes a este fundo. A política adotada atende aos princípios
que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente
aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções
gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

15

Alteração estatutária
Na Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas realizada no dia 23 de janeiro de 2012, foi
deliberada a alteração do exercício social do Fundo, passando do último dia do mês de
dezembro para o último dia do mês de fevereiro de cada ano.
Em 30 de janeiro de 2013 foi deliberado em Assembleia que a alteração dos membros do
Comitê de Investimentos não será objeto de Assembléia Geral de Quotistas, sendo a alteração
comunicada ao Administrador e ao Gestor que se encarregarão de comunicar o fato a todos os
quotistas.
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Evento Subsequente
Em 30 de abril de 2013 a Abril Educação S.A. realizou uma oferta pública de distribuição de
ações. Na oferta base o Fundo alienou 2.837.377 units, recebendo o montante de R$ 122.744.
Em 29 de maio de 2013 o fundo recebeu o equivalente à venda de 71.275 units referentes ao lote
suplementar da oferta, no total de R$ 3.083. Deste modo o fundo passou a deter 3.651.533 units,
equivalente a participação de 4,20% da companhia. Vide quadro abaixo:
BR Educacional
FIP

Oferta Base

Lote Suplementar
(Green Shoe )

Data
Pré Follow-on
Units Alienadas
Pós Follow-on
Valor (R$)

30/04/2013
6.560.185
2.837.377
3.722.808
122.743.830

29/05/2013
3.722.808
71.275
3.651.533
3.083.127
18

% na Abril
Educação
7,81%
4,20%

BR Educacional Fundo de
Investimento em Participações
Demonstrações financeiras
em 28 de fevereiro de 2013

Em 28 de outubro de 2013 a GAEC Educação S.A. realizou oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações. Consequentemente, as ações detidas pelo Fundo foram avaliadas
pela cotação divulgada em bolsa de valores. O valor do investimento atualizado totalizou R$
270.043 mil, considerando a cotação de fechamento daquela data, no valor de R$ 19,21 reais por
ação. Tal fato resultou em um ajuste positivo no montante de R$ 166.690.
De acordo com as regras do Novo Mercado, os Acionistas Controladores, os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria não poderão vender ou ofertar à venda ações emitidas
ou derivativos nelas referenciados que eles detiverem imediatamente após a Oferta, nos
primeiros seis meses após o início da negociação de nossas ações no segmento do Novo
Mercado. Após esse período inicial de seis meses, os Acionistas Controladores, os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria não poderão, por mais seis meses, vender e/ou ofertar
à venda mais de 40% das ações emitidas e derivativos nelas referenciados que eles detiverem
imediatamente após a Oferta. Findo tal prazo, todas as ações emitidas e de sua titularidade
estarão disponíveis para venda no mercado.
*

*

*

Castoamor Simões
Contador CRC SP 193.672/0-5
André Bernardino da Cruz Filho
Diretor
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BR Educação Executiva S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo

2012

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Impostos a recuperar (Nota 7)
Partes relacionadas (Nota 8)
Demais contas a receber

3.378
672
8.427
1

16.926
892

12.478

17.820

Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas (Nota 8)
Investimentos em controladas
em conjunto (Nota 9)

2011
2010
(Reapresentado) (Reapresentado )
(Nota 2.11)
(Nota 2.11)
1.280
71

2

Passivo e patrimônio líquido

Circulante
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição
social (Nota 7)
Demais contas a pagar

1.351

9.877

15.550

2.754

17.166

19.213

55.977

27.043

34.763

58.731

633

Patrimônio líquido (Nota 10)
Capital social
Prejuízos acumulados

39.521

52.583

60.082

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2011
2010
(Reapresentado) (Reapresentado)
(Nota 2.11)
(Nota 2.11)
3

7

582

901
1

6

582

905

13

Não circulante
Provisão para perdas com
investimento em controlada
em conjunto (Nota 9)
Total do passivo

Total do ativo

2012

876
582

905

889

62.500
(23.561)

62.500
(10.822)

62.500
(3.307)

Total do patrimônio líquido

38.939

51.678

59.193

Total do passivo e patrimônio líquido

39.521

52.583

60.082

BR Educação Executiva S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2012

2011
(Reapresentado)
(Nota 2.11)

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Equivalência patrimonial (Nota 9)
Ganho com transação de investimento, líquido (Nota 11)

(244)
(13.989)

(189)
(14.893)
8.424

Prejuízo antes do resultado financeiro

(14.233)

(6.658)

Resultado financeiro, líquido (Nota 12)

2.076

1.125

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social (Nota 7)

(12.157)
(582)

(5.533)
(901)

Prejuízo do exercício

(12.739)

(6.434)

(0,20)

(0,10)

Prejuízo básico e diluído por ação do capital social (Nota 10) - R$

Não foram apurados outros resultados abrangentes. Por esse motivo, a Companhia não está apresentando a
demonstração do resultado abrangente.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BR Educação Executiva S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Capital social
Em 31 de dezembro de 2010 (originalmente apresentado)
Ajuste na mudança das políticas contábeis (Nota 2.11)

Prejuízos
acumulados

Total

62.500

(9.590)
6.283

52.910
6.283

Em 1 de janeiro de 2011
Prejuízo do exercício
Como originalmente apresentado
Ajuste (Nota 2.11)
Prejuízo reapresentado
Baixa de crédito fiscal em controlada em conjunto, na
operação de cisão (Nota 9.1)
Outras movimentações

62.500

(3.307)

59.193

(3.876)
(2.558)
(6.434)

(6.434)

(1.119)
38

(1.119)
38

Em 31 de dezembro de 2011
Prejuízo do exercício

62.500

(10.822)
(12.739)

51.678
(12.739)

Em 31 de dezembro de 2012

62.500

(23.561)

38.939

o

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BR Educação Executiva S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2012

2011
(Reapresentando)
(Nota 2.11)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes de receitas e despesas que não envolvem caixa
Equivalência patrimonial
Baixa de valor residual de intangível
Atualização de contas a receber com partes relacionadas
Ganho na alienação de participação societária

(12.157)

(5.533)

13.989

14.893
33.711
(546)
(14.885)

(1.308)
(7)
517

27.640

220
1
(3)
(1)

(15.000)
(821)
1.086
(4)
1

Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos

734
(901)

12.902
(6)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

(167)

12.896

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Partes relacionadas
Aumento de capital em sociedades investidas

(1.446)
(11.935)

2.750

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

(13.381)

2.750

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

(13.548)

15.646

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

16.926

1.280

3.378

16.926

Variação no capital circulante
Partes relacionadas a receber pela venda de participação societária
Impostos a recuperar
Demais ativos
Fornecedores
Demais contas a pagar

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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BR Educação Executiva S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais
A BR Educação Executiva S.A. ("Companhia" ou "BR Educação") é uma sociedade anônima com sede na
cidade de Barueri, Estado de São Paulo, tendo iniciado suas atividades em 16 de abril de 2009, sendo
controlada pela BR Educacional Fundo de Investimentos e Participações ("BR Educacional FIP").
A Companhia tem como atividade a participação no capital de sociedades com a atividade de realizar
cursos educacionais abertos e programas coorporativos, bem como o fornecimento de conteúdo sobre
gestão de negócios, através de (i) organização de eventos em diversos formatos; (ii) publicação de
revista; (iii) manutenção de portal na Internet; e (iv) soluções de conteúdo feitas sob medida para os
seus clientes, utilizando-se da metodologia e marca HSM, detida por sociedade controlada em conjunto
pelas referidas sociedades operacionais.

1.1

Sociedades investidas
As sociedades investidas encontram-se no estágio inicial das suas operações e não geram os recursos
financeiros necessários para a manutenção de suas atividades operacionais e execução do seu plano
estratégico, contando com o suporte financeiro de seus acionistas.

(a)

HSM do Brasil S.A.
Em outubro de 2009, a Companhia adquiriu da HSM Group, com sede em Buenos Aires, 100% do
capital da HSM do Brasil S.A. ("HSM do Brasil"), com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. A
HSM do Brasil é a atual razão social da Editora Savana Ltda., empresa constituída em outubro de 1996, e
sucessora dos negócios da empresa original, fundada em 1987, com o objetivo de disponibilizar aos seus
clientes o melhor e mais atualizado conteúdo sobre gestão de negócios, tornando-se referência no seu
segmento de mercado, através dos produtos e serviços.
Em 31 de agosto de 2011, a Companhia alienou 51% de seu investimento na HSM do Brasil para a Geo
Eventos S.A., pelo valor de R$ 20.523, tendo apurado um ganho de R$ 4.989 (Nota 11), passando a ser
uma controlada em conjunto. Subsequentemente, em março de 2012, a GEO Eventos S.A. transferiu a
totalidade de sua participação para a RBS Participações S.A. ("Grupo RBS").
A HSM do Brasil tem apurado prejuízos repetitivos em suas operações, apresentou excesso de passivos
sobre ativos circulantes no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 no montante de
R$ 9.176 (2011 - R$ 5.104) e patrimônio líquido negativo nessa data de R$ 9.732 (2011 - R$ 3.601).
Nesse contexto, a recuperação dos bens ativos depende do sucesso da administração na implementação
do plano estratégico. O investimento nessa sociedade constante nas demonstrações financeiras da
Companhia foi avaliado pela equivalência patrimonial, utilizando demonstrações financeiras preparadas
com base em políticas contábeis baseadas no pressuposto de que o desempenho da sociedade
possibilitará a recuperação dos seus ativos. Essa situação, suscita dúvida substancial sobre a
continuidade operacional da sociedade controlada e sobre o valor de recuperação de seus ativos pelos
valores consignados nas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras utilizadas pela
Companhia para avaliação de seu investimento pelo método da equivalência patrimonial, não incluem
quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas.
Ao longo de 2012, a controlada em conjunto HSM do Brasil passou por um redirecionamento da sua
estratégia operacional para fazer frente aos desafios enfrentados no seu segmento de atuação, com
mudanças na Diretoria Comercial e nas áreas operacionais e de suporte. Essas mudanças visam
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(i) direcionar os esforços para o fortalecimento dos produtos mais competitivos, como os Fóruns HSM e
a Expomanagement; (ii) a otimização da operação da revista HSM Management; e (iii) a busca de
sinergias com suas partes relacionadas HSM Educação S.A. e HSM Editora S.A., as quais são controladas
em conjunto da Companhia também com o Grupo RBS. Essas alterações trarão reflexos econômicos e
financeiros que espera poderem ser observados nos próximos exercícios, através da melhoria da
performance e rentabilidade das suas operações.
(b)

HSM Educação S.A.
Em 2010, a Companhia deu inicio a sua estratégia de estender a marca HSM para as demais atividades
de educação com a constituição, em conjunto com o Grupo RBS, da HSM Educação S.A. ("HSM
Educação"), a qual tem como objetivo (i) a oferta de cursos de educação corporativa fechados
(in company); (ii) a oferta de cursos ministrados na modalidade presencial e/ou a distância;
(iii) a comercialização de livros, materiais didáticos, entre outras publicações; e (iv) serviços
de consultoria.
Nos primeiros oito meses de 2011, a Companhia integralizou R$ 3.683 no capital da HSM Educação e,
ainda em 31 de agosto de 2011, a Companhia alienou 50% de sua participação societária para a RBS
Comunicação S.A., passando a ter o controle compartilhado, tendo apurado um ganho de
R$ 9.964 (Nota 11).
A HSM Educação encontra-se no estágio inicial das duas operações e ainda não gera os recursos
financeiros necessários para a manutenção de suas atividades operacionais e, para implementar o plano
estratégico, conta com o suporte financeiro de seus acionistas. Nesse contexto, em 2012 foram efetuados
diversos aportes de capital, que totalizaram R$ 23.870, dos quais R$ 11.935, correspondentes a 50% de
participação no capital social, foram realizados pela Companhia.
A HSM Educação tem apurado prejuízos repetitivos em suas operações, apresentou excesso de passivos
sobre ativos circulantes no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 no montante de
R$ 7.823 (2011 - R$ 1.692), não tendo apresentado patrimônio líquido negativo em função do contínuo
suporte financeiro dado pelos acionistas. Nesse contexto, a recuperação dos bens ativos depende do
sucesso da administração na implementação do plano estratégico, alavancando o número de alunos
necessários para assegurar as necessidades de caixa requeridas pela sua operação. O investimento nessa
sociedade constante nas demonstrações financeiras da Companhia foi avaliado no pressuposto de que o
desempenho da sociedade possibilitará a recuperação dos seus ativos. Essa situação, suscita dúvida
substancial sobre sua continuidade operacional. As demonstrações financeiras utilizadas pela
Companhia para avaliação de seu investimento pelo método da equivalência patrimonial, não incluem
quaisquer ajustes em virtude dessas incertezas. As demonstrações financeiras foram elaboradas no
pressuposto que o desempenho da Companhia possibilitará a recuperação dos seus ativos.

(c)

HSM Marcas Ltda.
As sociedades controladas em conjunto HSM do Brasil e HSM Educação são as únicas acionistas da
HSM Marcas Ltda. ("HSM Marcas"), com a qual ambas mantém contrato de direito de uso da marca,
mediante o pagamento de royalties.
A recuperação do valor contábil da marca depende do sucesso da administração das sociedades
investidas na implementação de seus planos estratégicos, alavancando a quantidade de eventos e o
número de alunos necessários para assegurar as necessidades de caixa requeridas pelas suas operações.
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1.2

Alteração do controle acionário
da Companhia
Em 4 de fevereiro de 2013, a controladora BR Educacional FIP alienou a totalidade de sua participação
na Companhia para a GAEC Educação S.A. ("Anima Educação"), passando esta a deter o controle da
Companhia. Concomitantemente, mediante acordo mantido entre a nova controladora e as demais
acionistas das sociedades controladas em conjunto, a Anima Educação passou a deter o controle da HSM
do Brasil e da HSM Educação, com o direito de nomear a sua diretoria.
Segundo os termos do acordo de venda, com a anuência dos demais acionistas das sociedades investidas,
por ocasião de qualquer necessidade de novos aportes de capital ou injeção de caixa nas investidas para
fazer face aos seus planos de negócios, seja por meio de aumento de capital ou pela realização de mútuo,
caberá à nova Diretoria das sociedades investidas, indicada pela Companhia e por sua nova
controladora, a apresentar proposta aos acionistas das investidas detalhando referido aporte de capital
e, caso os demais acionistas, a seu critério, concordem com a proposta de aporte de capital apresentada,
esta deverá ser aprovada e realizado por todos os acionistas, observadas suas respectivas participações
proporcionais no capital social das sociedades investidas. Todavia, caso os demais acionistas das
sociedades investidas decidirem não realizar o aporte ou mútuo sugerido pela diretoria, por qualquer
que seja o motivo, até 31 de dezembro de 2014, a Companhia e sua nova controladora se comprometem a
buscar outras formas de financiamento da necessidade de caixa das sociedades investidas, seja por meio
de empréstimo com bancos de primeira linha ou empréstimo da própria Companhia, através de recursos
advindos de sua nova controladora. Nesse caso, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração das
sociedades investidas deliberarão, caso requerida pela instituição financeira, uma garantia de fiança, no
sentido de que os acionistas sejam fiadoras em referidos contratos de empréstimo ou financiamento, na
proporção do percentual de suas respectivas participações societárias nas sociedades, até o limite de
R$ 10.000 de garantia para cada um dos acionistas, comprometendo-se os atuais acionistas das
sociedades investidas a votarem favoravelmente e a concederem a garantia proposta.
A partir de 1o de janeiro de 2015, caso, em razão de proposta de plano de negócios a ser apresentada pela
Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração das sociedades investidas, seja necessário, a
critério de qualquer acionista, realizar um aporte de capital em qualquer das sociedades, todos os
acionistas deverão realizar referido aporte nas proporções de suas respectivas participações societárias.
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações da Companhia e de suas investidas, cuja emissão foi aprovada pela diretoria em 14 de agosto
de 2013.

2

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1

Base de preparação e apresentação
das demonstrações
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
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Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados e estão sendo apresentados em reais,
que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras, estão divulgadas na Nota 3.
2.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor).

2.3

Ativos financeiros

2.3.1

Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias:
(i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) empréstimos e recebíveis. A classificação
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
Exceto pelas aplicações em Certificados de Depósito Bancário (CDB), classificadas na rubrica de caixa e
equivalentes de caixa (Nota 6), os demais ativos financeiros estão classificados como empréstimos e
recebíveis.

(a)

Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para
negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins
de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria correspondem a aplicações em Certificados de
Depósito Bancário, classificados como caixa e equivalentes de caixa.

(b)

Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante,
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes
são classificados no realizável a longo prazo). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem
partes relacionadas, demais contas a receber e determinados componentes de caixa e equivalentes
de caixa.

2.3.2

Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data
na qual a Companhia e suas controladas em conjunto se comprometem a comprar ou vender o ativo. Os
ativos financeiros ao valor justo através do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e
os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados
quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
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transferidos; neste último caso, desde que a Companhia e suas controladas em conjunto tenham
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros
mensurados ao valor justo através do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva
de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao
valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado no período em que
ocorrem.
Os valores justos dos investimentos em Certificados de Depósito Bancário são obtidos junto à instituição
financeira com a qual foi realizada a operação, baseados nos preços atuais de compra.
2.3.3

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

2.4

Partes relacionadas
São inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo
amortizado, com o uso da taxa média de juros efetiva.
São classificados como circulantes quando realizáveis dentro dos 12 meses seguintes após a data
do balanço.

2.5

Investimentos em controladas em conjunto

(a)

Equivalência patrimonial
Os investimentos em controladas em conjunto são registrados pelo método de equivalência patrimonial,
segundo o qual a participação proporcional da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas controladas
em conjunto é reconhecida na demonstração do resultado, e sua participação proporcional na
movimentação das reservas pós-aquisição é reconhecida no patrimônio líquido como ajuste de avaliação
patrimonial. As movimentações acumuladas pós-aquisição são ajustadas contra o custo do investimento.
Ganhos não realizados em transações entre a Companhia e suas controladas em conjunto são eliminados
na proporção da participação da Companhia. As perdas não realizadas são também eliminadas, exceto
quando a transação evidencie perda do valor recuperável do ativo transferido.
As políticas contábeis das controladas em conjunto são consistentes com as políticas adotadas pela
Companhia.

(b)

Provisão para perdas em sociedade investida
Quando a sociedade investida apresenta patrimônio líquido negativo, após a consideração de eventual
ágio na aquisição, o passivo correspondente é reconhecido no balanço da Companhia, uma vez que esta
possui uma obrigação firmada por acordo de acionistas, sendo provável que um recurso econômico seja
requerido da Companhia para liquidá-lo.
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(c)

Ágio na aquisição
O investimento da Companhia na HSM do Brasil inclui ainda ágio identificado na aquisição,
representado pela diferença positiva entre o valor da compra e o valor contábil da participação da
Companhia nos ativos líquidos (patrimônio líquido contábil), o qual está fundamentado na marca de
propriedade de sociedades controladas em conjunto por aquela sociedade (HSM Marcas), a qual é
cedida para uso pela sociedade ligada e pela sociedades controladas em conjunto, mediante o pagamento
de royalties.
O ágio é contabilizado pelo seu valor de custo menos as perdas acumuladas por impairment. Perdas por
impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma
entidade incluem o valor contábil do ágio relacionado com a entidade vendida.
O ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é
feita para as UGCs ou para os grupos de UGCs que devem se beneficiar da combinação de negócios da
qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional.

2.6

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor
em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os
ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustado por impairment, são revisados
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço.

2.7

Imposto de renda e contribuição
social corrente
As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente. O
imposto de renda é reconhecido na demonstração do resultado.
Os encargos do imposto de renda e da contribuição social correntes são calculados com base nas leis
tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.

2.8

Capital social
O capital social está integralmente representado por ações ordinárias, classificadas no patrimônio
líquido.

2.9

Dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas
demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da
proposição, pela administração, do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia. A
Companhia não vem apresentando lucros que requeiram a distribuição de dividendos.
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2.10

Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada de acordo com o método indireto.

2.11

Reapresentação das cifras comparativas
Em 2012, a Companhia efetuou a mudança das políticas contábeis, passando a adotar as práticas
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Até 31 de
dezembro de 2011, as políticas contábeis adotadas pela Companhia eram aquelas emanadas pelo CPC
para pequenas e médias empresas (CPC PMEs (R1)) e NBC TG 1000.
Consequentemente, os seguintes ajustes foram efetuados de forma retrospectiva a 1 o de janeiro de 2011:
(i) estorno da amortização do ágio, registrado pela aquisição da HSM do Brasil, no montante de
R$ 3.903 no exercício de 2012 e R$ 6.283 nos saldos de 1o de janeiro de 2011; (ii) complemento do valor
da baixa pela alienação da totalidade do investimento mantido na HSM Marcas, ocorrido em 2011, no
montante de R$ 3.159; e (iii) complemento do valor da baixa pela alienação de 51% do investimento
mantido na HSM do Brasil, ocorrido em 2011, no montante de R$ 3.302, totalizando R$ 6.461. As
demonstrações financeiras de 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2011, apresentadas para fins de
comparação, estão sendo reapresentadas contemplando os referidos ajustes, como a seguir apresentado:
31 de dezembro de 2011

1o de janeiro de 2011

Original

Ajuste

Reapresentado

Original

Ajuste

Reapresentado

Ativo
Circulante
Não circulante

17.820
32.803

1.960

17.820
34.763

1.351
52.448

6.283

1.351
58.731

Total do ativo

50.623

1.960

52.583

53.799

6.283

60.082

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido

905
1.765
47.953

(1.765)
3.725

905
0
51.678

13
876
52.910

6.283

13
876
59.193

Total do passivo e patrimônio
líquido

50.623

1.960

52.583

53.799

6.283

60.082

(189)
(3.903)
(14.893)

3.903

Resultado
Despesas administrativas
Amortização do ágio
Equivalência patrimonial
Ganho com alienação de
participação (Nota 11)
Resultado financeiro
Imposto de renda e
contribuição social

14.885
1.125

(14.893)
(6.461)

(901)

Prejuízo do exercício

(3.876)

Quantidade de ações

62.500

Prejuízo básico e diluído
por ação

(189)

8.424
1.125
(901)

(2.558)

(6.434)
62.500

(0,06)

(0,10)
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3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e premissas contábeis críticas são aquelas que são importantes para descrever e registrar
a situação financeira da Companhia e exigem poder de análise e decisão, bem como a utilização de
estimativas e premissas mais complexas e subjetivas por parte da administração. A aplicação dessas
políticas contábeis críticas exige com frequência análise e decisão pela administração a respeito dos
efeitos de assuntos que são inerentemente incertos com relação aos resultados operacionais e ao valor
contábil dos ativos e passivos.
Os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia reais poderão ser diferentes daqueles
previstos.

(a)

Estimativas
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro,
referem-se ao valor recuperável dos investimentos em sociedades controladas em conjunto e do ágio
correspondente.
Para fins de avaliação do valor de recuperação desses ativos não financeiros, foi considerado o valor de
mercado da Companhia, levando em consideração o valor da recente transação de venda do controle da
Companhia.
Para apuração do valor dessa transação, as partes consideraram, entre outros, o potencial de geração de
resultado dos ativos das sociedades controladas em conjunto da Companhia (a partir da transação
ocorrida em 2013 a Companhia passou a ser a controladora), considerando o método de fluxo de caixa
descontado. O uso de projeções de fluxo de caixa futuro, com base no julgamento do potencial de
geração de resultados desses ativos e utilizando-se taxas estimadas de juros para desconto a valor
presente, requerem estimativas e premissas mais complexas e subjetivas por parte das partes que
realizaram a operação, notadamente pelas operações atuais não possuírem um histórico de geração de
lucros.
Novas transações envolvendo o controle da Companhia ou os seus ativos ou os das sociedades
investidas, bem como outros similares, poderão indicar valores divergentes daqueles utilizados nessa
transação e tomados como base para fins de determinação da avaliação de impairment por ocasião da
preparação destas demonstrações financeiras.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.

(b)

Pressuposto de continuidade operacional
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
para empresas no pressuposto de continuidade operacional. Embora as sociedades investidas tenham
apurado prejuízos repetitivos em suas operações, bem como excesso de passivos sobre ativos circulantes
no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, a atual sociedade controladora
comprometeu-se até 31 de dezembro de 2014 a buscar outras formas de financiamento da necessidade
de caixa das sociedades investidas, seja por meio de empréstimos com bancos de primeira linha ou da
própria Companhia, através de recursos advindos da nova controladora (Nota 1).
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4

Gestão de risco
As operações da Companhia estão expostas a: (i) risco de crédito dos recebíveis junto a partes
relacionadas; e (ii) riscos de oscilações de resultado em função dos riscos inerentes às atividades das
sociedades controladas em conjunto.
A Companhia monitora as ações da administração das sociedades controladas em conjunto para gestão
do risco de seus negócios, como forma de prever os reflexos nas suas demonstrações financeiras.

(a)

Risco de moeda estrangeira em sociedades
controladas em conjunto
A Companhia não realiza operações em moeda estrangeira e não possui ativos ou passivos financeiros
diretamente expostos a mudanças na taxa de câmbio. O risco de moeda estrangeira está limitado à
exposição dos ativos e passivos financeiros das sociedades controladas em conjunto e a variação do
câmbio, que serão refletidos no resultado da Companhia através da avaliação de seus investimentos pelo
método da equivalência patrimonial, na proporção da participação no capital social, conforme
demonstrado abaixo:
HSM do Brasil

Contas a pagar
Contas a receber
Exposição cambial em dólares

(b)

2012

2011

(1.291)
608
(683)

HSM Educação
2012

2011

(703)
505

590

665

(198 )

590

665

Risco de taxa de juros
A Companhia tem aplicações financeiras sujeitas à flutuação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). As sociedades controladas em conjunto possuem aplicações financeiras e
empréstimos bancários sujeitos à flutuação do CDI.

(c)

Risco de crédito
Os Certificados de Depósito Bancário (Nota 6) são de emissão do Banco Bradesco S.A. e os demais ativos
financeiros significativos são mantidos com sociedades investidas (Nota 9).

(d)

Risco de liquidez
A Companhia não possui obrigações significativas que a exponha a riscos significativos de liquidez. Na
eventualidade da necessidade de aportes de capital nas sociedades investidas, os recursos
correspondentes deverão ser providos pela sociedade controladora.

5

Gestão de capital
A Companhia não possui atividades outras que a participação em sociedades controladas em conjunto
com o Grupo RBS.
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Com a alienação do controle acionário da Companhia para a Anima Educação em 2013 (Nota 13), a
Companhia e sua controladora passaram a ter, por meio de acordo de acionistas, a prerrogativa de
indicar a diretoria da HSM Educação e da HSM do Brasil, passando estas a serem controladas da
Companhia. Adicionalmente, ficou acertado que é de responsabilidade dessa diretoria, apresentar
propostas de aportes de capital ou a realização de mútuos que eventualmente venham a ser necessários
para garantir a continuidade operacional das sociedades controladas. Em caso de ocorrência de não
concordância por parte do Grupo RBS com a proposta, a diretoria deve buscar outras formas de
financiamento, seja por meio de empréstimos com bancos de primeira linha ou empréstimos da Anima
conversível em ações, comprometendo-se a Anima Educação e o Grupo RBS a serem fiadoras até o limite
de R$ 10.000 de garantia cada uma e a Anima Educação, em última circunstância, a efetuar operações
de mútuo para garantir as necessidades de caixa até 31 de dezembro de 2014.
6

Caixa e equivalentes de caixa

Conta movimento
Certificado de Depósito Bancário (CDB) (i)
Operação compromissada (ii)

2012

2011

3.378

3
16.390
533

3.378

16.926

(i) As aplicações em CDB são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo. Esses certificados de depósitos bancários foram remunerados, em média, a 101,97% do
CDI e possuem liquidez imediata.
(ii) As operações compromissadas são títulos emitidos pelos bancos com compromisso de recompra do
título por parte do banco, e de revenda pelo cliente, com taxas definidas, e prazos predeterminados,
lastreados por títulos privados e são registrados na CETIP, com liquidez imediata sem mudança
significativa de valor.
7

Imposto de renda e contribuição social

(a)

A recuperar

Imposto de renda e contribuição social antecipados
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

(b)

2012

2011

483
189

862
30

672

892

2012

2011

Provisão para imposto de renda e
contribuição social

Imposto de renda
Contribuição social

(422)
(160)

(658)
(243)

Total do imposto de renda e contribuição social correntes

(582)

(901)
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A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social e o montante determinado pela
alíquota efetiva para os exercícios de 2012 e de 2011, está apresentada a seguir:
2012

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social a alíquota nominal (34%)
Ajustes
Equivalência patrimonial
Prejuízo na venda de investimentos (*)
Outros
Imposto de renda e contribuição social

2011
(Reapresentado)
(Nota 2.11)

(12.157 )

(5.533)

4.133

1.881

(4.756)

(5.064)
2.220
62

41
(582)

(901)

(*) A amortização do ágio tornou-se dedutível quando da efetiva baixa por venda do investimento.
A Companhia não registra os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos na
contabilidade, devido a ausência de histórico de lucros. A Companhia não possui saldos de prejuízo fiscal
ou base negativa de contribuição social.
8

Partes relacionadas

(a)

Saldos
Descrição

2012

2011

Ativo circulante
HSM Educação S.A. (i)

8.427

Ativo não circulante
HSM do Brasil S.A. (i)
HSM do Brasil S.A. (ii)

8.427
1.450

15.546
4

Ativo não circulante

9.877

15.550

(i) Conforme mencionado na Nota 9, em 2011, a Companhia vendeu a totalidade de sua participação na
HSM Marcas para a HSM Educação (50%) e para a HSM do Brasil (50%) por R$ 7.500 cada, a ser
recebido em 2013 e 2016, respectivamente, sujeito a atualização mensal com base na variação da taxa
dos Certificado de Depósitos Interbancários (CDI), cujo acervo patrimonial estava integralmente
representado pela marca HSM. Conforme mencionado na Nota 13, em 2013 esses valores foram
utilizados no aumento de capital das referidas sociedades, com diluição da participação do Grupo
RBS, que também é investidora nessas sociedades. A movimentação no contas a receber pela venda
da participação na HSM Marcas pode ser assim demonstrado:
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2012

2011

No início do exercício
Venda da participação na HSM Marcas
Juros apropriados

15.546
1.308

15.000
546

Em 31 de dezembro

16.854

15.546

(ii) Mútuo
Em 2010, a Companhia efetuou remessas monetárias para a HSM Educação para financiamento de
suas operações. Em 9 de maio de 2011, as remessas totalizavam R$ 3.683, tendo sido utilizadas para
integralização de capital.
Movimentação dos mútuos

2012

2011

No início do exercício
Empréstimos concedidos
Pagamento efetuados
Utilização para aumento de capital

4
1.450
(4)

2.754
988
(55)
(3.683)

Em 31 de dezembro

1.450

4

Os contratos de mútuos firmados durante o exercício de 2012 estão sujeitos a juros de 16% ao ano e
vencimento previsto para o primeiro semestre de 2013.
(b)

Gestão
A gestão da Companhia é efetuada por administradores da administradora da controladora BR
Educacional FIP, não percebendo remuneração pela Companhia.

9

Investimentos
A Companhia possui investimentos nas controladas em conjunto HSM Educação e HSM do Brasil,
avaliados por equivalência patrimonial, como a seguir apresentado:
Investimentos

2012

HSM Educação S.A.
HSM do Brasil S.A.
Ágio - HSM do Brasil
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2011
(Reapresentado)
(Nota 2.11)

5.380
(4.769)
16.555

4.423
(1.765)
16.555

17.166

19.213

BR Educação Executiva S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Dados das investidas
Quantidade de ações possuídas
em 2011 e em 2012 - ações
Participação no capital social
em 2011 e em 2012 - - %

9.1

HSM do
Brasil

HSM
Educação

595.363

86.610

49

50
Prejuízo do
exercício

Ativo

Passivo

Receita

Em 31 de dezembro de 2012
HSM Educação
HSM Brasil

22.221
20.140

11.462
29.608

5.213
41.972

(21.970)
(6.131)

Em 31 de dezembro de 2011
HSM Educação
HSM Brasil

19.752
18.641

10.894
22.242

1.419
46.015

(15.288)
(1.908)

HSM
Educação

HSM
Marcas

Movimentação dos investimentos
(Reapresentada - Nota 2.11)
HSM do
Brasil (i)
Em 31 de dezembro de 2011 como
originalmente apresentado
Ajuste - Nota 2.11
Em 1o de janeiro de 2011
Transferência por cisão
Adições
Ganho na diluição de participação
Alienações
Outros
Perda de crédito tributário em
cisão da investida
Equivalência patrimonial (ii)
Em 31 de dezembro de 2011
Adições
Equivalência patrimonial
Outros
Em 31 de dezembro de 2012

49.694
6.283

(876)

55.977
(21.599)

(876)

48.818
6.283
55.101
21.599

7.185
9.964
(15.534)
5
(1.119)
(2.940)
14.790
(3.004)
11.786

Total

(21.529)
33
(11.883)

(70)

7.185
9.964
(37.063)
38
(1.119)
(14.893)

4.423
11.935
(10.985)
7

19.213
11.935
(13.989)
7

5.380

17.166

(i) Inclui saldo de ágio na aquisição da HSM do Brasil.
(ii) Fatores a serem levados em consideração na determinação da equivalência patrimonial de 2011:
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Em virtude da alienação, em 31 de agosto de 2011, de participação societária da HSM do Brasil e da
HSM Educação para a RBS, a equivalência patrimonial sobre os resultados do exercício devem assim
serem analisados:
HSM do Brasil
Data

Participação - %

Janeiro - agosto de 2011
Setembro - dezembro de 2011

100
49

Resultado

Equivalência

(3.931)
2.022

(3.931)
991

(1.909)

(2.940)
HSM Educação

Data

Participação - %

Janeiro - agosto de 2011
Setembro - dezembro de 2011

100
50

Resultado

Equivalência

(8.478)
(6.810)

(8.478)
(3.405)

(15.288)

(11.883)

Com relação a equivalência patrimonial na HSM Marcas, foi considerada a equivalência para o período
de cinco meses entre 15 de abril e 31 de agosto de 2011, quando o investimento foi alienado para a
HSM Educação e a HSM do Brasil.
Em 15 de abril de 2011, foi aprovada em AGE a cisão parcial da HSM do Brasil, efetivada em 5 de maio
de 2011, com versão de parte de seu patrimônio para a constituição de nova sociedade, a HSM Marcas. A
parcela cindida refere-se às marcas pertencentes à HSM do Brasil, que foram transferidas para a HSM
Marcas, que tem como único objeto a manutenção dos registros das marcas junto aos órgão responsáveis
e o recebimento de royalties pela cessão de uso dessas marcas. Com esta transação, o ativo intangível
que a HSM do Brasil possuía em relação a marca HSM, foi transferido integralmente para a nova
sociedade, tendo a Companhia transferido a parcela do investimento na HSM do Brasil e o ágio pago
correspondente a aquisição da marca, no valor total de R$ 21.599, para criar um novo investimento na
HSM Marcas.
Com a transferência das marcas e prejuízos acumulados para constituição da HSM Marcas, a HSM do
Brasil perdeu o direito, com base na legislação tributária vigente, de tomar o benefício fiscal associado
aos prejuízos fiscais decorrentes dos prejuízos acumulados. Dessa forma, a HSM do Brasil, em conexão
com a cisão parcial do patrimônio líquido, registrou a baixa dos correspondentes créditos fiscais
diferidos, no valor de R$ 2.301, o qual foi reconhecido no patrimônio líquido da HSM do Brasil e o valor
reflexo, correspondente a 49% de participação detida pela Companhia, no valor de R$ 1.119, foi baixado
do investimento e reconhecido em contrapartida do patrimônio líquido da Companhia, pelo método da
equivalência patrimonial.
Em 31 de agosto de 2011, a Companhia alienou 51% de seu investimento na HSM do Brasil para a
Geo Eventos S.A. o que foi aprovado pela administração em 31 de agosto de 2011, pelo valor de
R$ 20.523, tendo apurado um ganho de R$ 4.989 (Nota 11).
Nos primeiros oito meses de 2011, a Companhia integralizou R$ 3.683 no capital da HSM Educação e,
ainda em 31 de agosto de 2011, a Companhia alienou parcela de sua participação societária para a
RBS Comunicação S.A. mediante aporte de capital efetuado por essa empresa na HSM Educação, pelo
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montante de R$ 14.296, passando a ter o controle compartilhado pela diluição da participação da
Companhia, tendo apurado um ganho de R$ 9.964 (Nota 11). Após a alienação, a Companhia
integralizou o valor adicional de R$ 3.502.
Em ato contínuo, posterior às referidas alienações para a RBS Comunicação S.A., a totalidade da
participação na HSM Marcas foi vendida para a HSM do Brasil e para a HSM Educação, que passaram a
ter controle compartilhado da HSM Marcas (50% cada), pelo valor total de R$ 15.000, tendo apurado
uma perda de R$ 6.529 (Nota 11). Essa perda não foi eliminada, uma vez que a transação foi realizada a
valor de mercado, fornecendo evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. Essa
operação foi aprovada pela administração em 31 de agosto de 2011, tendo como base o fluxo de caixa
projetado da HSM Marcas.
O valor de R$ 15.000 a receber pela Companhia da HSM do Brasil e da HSM Educação, devidamente
atualizados, foram objeto de aumento de capital social nessas sociedades em 23 de março de 2013
(Nota 13.1(a) e (b)), com diluição da participação societária da RBS Comunicação S.A.
9.2

Ágio em investimento
Ágio apurado na aquisição da HSM do Brasil, sendo parcela fundamentada na sua lucratividade futura e
outra na Marca HSM, ocorrido em 18 de agosto de 2009. A movimentação do ágio, pode ser assim
apresentada:
Em 31 de dezembro de 2010, como originalmente apresentado
Reversão da amortização acumulada (Nota 2.11)
Em 31 de dezembro de 2010, reapresentado
Cisão da marca e posterior alienação do investimento na HSM Marcas (*)
Alienação de parcela do investimento na HSM do Brasil (*)
Em 31 de dezembro de 2011 e de 2012

43.983
6.283
50.266
(16.480)
(17.231 )
16.555

(*) Conforme anteriormente mencionado, em 31 de agosto de 2011, a Companhia alienou: (i) parcela de
sua participação societária na HSM do Brasil para o Grupo RBS e (ii) a totalidade de sua participação
na HSM Marcas para as sociedades controladas em conjunto HSM do Brasil e HSM Educação,
ocorrendo a transferência do ágio correspondente para o investimento na HSM Marcas e sua
posterior alienação.
O saldo de ágio em 31 de dezembro de 2011 e de 2012 corresponde à parcela remanescente do
investimento na HSM do Brasil.
10

Patrimônio líquido

(a)

Capital social
O capital social está dividido em 62.500.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, estando
62.499.999 em poder da BR Educacional FIP.

(b)

Dividendos propostos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas
demonstrações financeiras, no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da
proposição, pela administração, do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia.
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(c)

Prejuízo por ação
O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas pela Companhia:

Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média de ações ordinárias emitidas (milhares)
Prejuízo básico por ação - R$

2012

2011

(12.739)
62.500

(6.434)
62.500

(0,20)

(0,10)

A Companhia não tem ações potenciais diluídas (por exemplo: dívida conversível ou opções de compra
de ações), portanto o prejuízo diluído por ação é o mesmo que o prejuízo básico por ação.
11

Ganho com transação de investimento (líquido)
2012

2011
(Reapresentado)
(Nota 2.11)

Ganho (perda)
Ganho na alienação de 50% da HSM Educação S.A.
Ganho na alienação de 51% da HSM do Brasil S.A.
Perda na alienação da HSM Marcas Ltda.

9.964
4.989
(6.529)
8.424

Vide comentários sobre as operações acima nas Notas 8 e 9.
12

Resultado financeiro, líquido
2012
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Outras despesas financeiras

Receitas financeiras
Correção monetária do saldo de crédito tributário
Receitas de aplicações financeiras
Encargos sobre recebíveis
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2011

(14)

(69)
(4)

(14)

(73)

8
774
1.308

7
645
546

2.090

1.198

2.076

1.125
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13

Eventos subsequentes

13.1

Nas sociedades investidas

(a)

HSM Educação S.A.
Em Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) realizadas em 28 de janeiro e 25 de fevereiro de 2013,
foram deliberados o aumento de capital social da HSM Educação no montante de R$ 934 e R$ 640,
respectivamente, de forma proporcional entre a Companhia e a RBS Mídia S.A. (Grupo RBS).
Em AGE realizada em 23 de março de 2013 foi deliberado o aumento de capital na sociedade investida
HSM Educação, no montante de R$ 8.552, representado pelo saldo mantido pela Companhia em 31 de
dezembro de 2012, no montante de R$ 8.427 (Nota 8), acrescido dos juros incorridos até aquela data,
com diluição na participação societária do Grupo RBS.
Em 23 de março de 2013, conforme termo de transferência de ações, foram transferidas 14.306 ações
ordinárias da HSM Educação, pertencentes à Companhia, para a RBS Participações S.A. (Grupo RBS),
em função deste ter renunciado à opção de compra para adquirir ações de emissão da HSM do Brasil, de
forma que pudesse passar a deter 70% do capital social votante naquela sociedade.
Ao final dessas operações, a Companhia e o Grupo RBS, retomaram a participação igualitária de 50% no
capital do social da sociedade investida HSM Educação.

(b)

HSM do Brasil S.A.
Em AGE realizada em 23 de março de 2013, foi deliberado o aumento de capital na sociedade investida
HSM do Brasil, no montante de R$ 10.125, representado pelos saldos mantidos pela Companhia em
31 de dezembro de 2012, no montante de R$ 9.877 (Nota 8), acrescido dos juros incorridos até aquela
data, com diluição na participação societária do Grupo RBS.
Em 23 de março de 2013, conforme termo de transferência de ações, foram transferidas 263.783 ações
ordinárias da HSM do Brasil, pertencentes à Companhia, para o Grupo RBS, em função desta ter
renunciado à opção de compra para adquirir ações de emissão da HSM do Brasil.
Ao final dessas operações, a Companhia e o Grupo RBS, passaram a deter, de forma igualitária, a
participação de 50% no capital do social da HSM do Brasil.

13.2

Alteração do controle da Companhia
Em fevereiro de 2013 foi realizada a aquisição do controle acionário da Companhia pela GAEC
Educação S.A. ("Anima Educação"). A aquisição garante que Anima Educação dê continuidade ao seu
forte crescimento ao reforçar sua estratégia de ensino de qualidade ao adquirir uma forte marca do setor
de educação. A operação foi celebrada através de Contrato de Compra e Venda firmado no dia 4 de
fevereiro de 2013, o qual estabelece:

(a)

Venda de 39,1% de participação no capital social da Companhia por R$ 18.000, acrescido do valor de
caixa menos o valor de eventuais dívidas da Companhia na data de fechamento, determinada como
31 de março de 2013.
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(b)

Troca de 60,9% de participação no capital social da Companhia por 2,8% do Capital Social da Anima
Educação; operação essa precificada em R$ 28.092.
Essa operação foi aprovada pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica (CADE), através do
Despacho no 240, emitido no dia 6 de março de 2013.
Em Acordo de Acionistas celebrado em 4 de fevereiro de 2013 pela Anima Educação e o Grupo RBS, a
Anima Educação tem a prerrogativa de indicar a diretoria da HSM Educação e da HSM do Brasil,
passando estas a serem controladas da Anima Educação. Adicionalmente, ficou acertado que é de
responsabilidade dessa diretoria, indicada pela Anima Educação, apresentar propostas de aportes de
capital ou a realização de mútuos que eventualmente venham a ser necessários para garantir a
continuidade operacional das sociedades controladas em conjunto. Em caso de ocorrência de não
concordância por parte do Grupo RBS com a proposta, a Diretoria deve buscar outras formas de
financiamento, seja por meio de empréstimos com bancos de primeira linha ou empréstimos da Anima
Educação, conversível em ações, comprometendo-se a Anima Educação e o Grupo RBS a serem fiadoras
até o limite de R$ 10.000 de garantia cada uma e a Anima Educação, em última circunstância, a efetuar
operações de mútuo para garantir as necessidades de caixa até 31 de dezembro de 2014.

*

654

*

*

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS HISTÓRICAS DA HSM DO BRASIL S.A., RELATIVAS AO EXERCÍCIO
SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

655

[página intencionalmente deixada em branco]

656

HSM do Brasil S.A.
Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2012
e relatório dos auditores independentes

657

658

659

Índice
Demonstrações financeiras
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Demonstração dos fluxos de caixa
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
1 Informações gerais
2 Resumo das principais políticas contábeis
2.1 Base de preparação
2.2 Conversão de moeda estrangeira
2.3 Caixa e equivalentes de caixa
2.4 Ativos financeiros
2.5 Contas a receber de clientes
2.6 Controlada em conjunto
2.7 Imobilizado
2.8 Ativos intangíveis
2.9 Provisões para perdas por impairment de ativos não financeiros
2.10 Empréstimos
2.11 Fornecedores
2.12 Provisões
2.13 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
2.14 Capital social
2.15 Distribuição de dividendos
2.16 Reconhecimento da receita
2.17 Benefícios a funcionários
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos
4 Gestão de risco financeiro e de capital
4.1 Fatores de risco financeiro
4.2 Gestão de capital
5 Contas a receber de clientes
6 Adiantamentos a fornecedores
7 Impostos e contribuições a recuperar
8 Imposto de renda e contribuição social diferidos
9 Investimento em controlada em conjunto
10 Imobilizado
11 Intangível
12 Empréstimos
13 Fornecedores
14 Obrigações trabalhistas
15 Obrigações tributárias
16 Adiantamentos de clientes
17 Passivos contingentes
18 Capital social e reservas
19 Receitas de vendas e serviços
20 Composição de custos e despesas
21 Receitas e despesas financeiras
22 Transações com partes relacionadas

1 de 29

660

3
4
5
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
15
16
16
16
17
18
20
21
22
22
22
23
23
23
23
24
25
26
26

23 Arrendamento operacional e locações
24 Seguros
25 Eventos subsequentes

28
28
29

2 de 29

661

HSM do Brasil S.A.
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Ativo

2012

2011

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Adiantamentos a fornecedores (Nota 6)
Impostos e contribuições a recuperar (Nota 7)
Partes relacionadas (Nota 22)
Depósitos caucionados (Nota 23)
Despesas antecipadas com eventos
Outros ativos

96
2.877
316
4.985
174
304
712
170

283
3.050
609
3.814
72
308
735
157

9.634

9.028

662

Não circulante
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social
diferidos (Nota 8)
Investimento em controlada em conjunto (Nota 9)
Imobilizado (Nota 10)
Intangível (Nota 11)

Total do ativo

2012

2011

Circulante
Empréstimos (Nota 12)
Fornecedores (Nota 13)
Obrigações trabalhistas (Nota 14)
Obrigações tributárias (Nota 15)
Adiantamentos de clientes (Nota 16)
Partes relacionadas (Nota 22)

5.061
4.217
1.343
918
4.040
3.231

4.076
3.349
896
506
5.273
32

18.810

14.132

1.554
253
8.425

337
7.773

10.232

8.110

29.042

22.242

1.215
3.967
(14.914)

1.215
3.967
(8.783)

Total do patrimônio líquido

(9.732)

(3.601)

Total do passivo e patrimônio líquido

19.310

18.641

Não circulante
Empréstimos (Nota 12)
Adiantamentos de clientes (Nota 16)
Partes relacionadas (Nota 22)
7.540
504
1.632

264
7.485
566
1.298

9.676

9.613

19.310

18.641

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Passivo e patrimônio líquido

Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 18)
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados

HSM do Brasil S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2012
Receita de vendas e serviços (Nota 19)
Custo das vendas e serviços (Nota 20(a))

2011

41.972
(22.374)

46.015
(22.945)

19.598
(9.152)
(13.856)
(361)
(583)
55

23.070
(10.166)
(14.583)
(303)
(351)
(15)

(4.299)

(2.348)

Receitas financeiras (Nota 21)
Despesas financeiras (Nota 21)

423
(1.991)

433
(756)

Despesas financeiras, líquidas (Nota 21)

(1.568)

(323)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social (Nota 8)

(5.867)
(264)

(2.671)
763

Prejuízo do exercício

(6.131)

(1.908)

(5,05)

(0,50)

Lucro bruto
Despesas com vendas (Nota 20(b))
Despesas administrativas (Nota 20(c))
Despesas com depreciação e amortização
Outras despesas operacionais, líquidas
Participação em controlada em conjunto (Nota 9)
Prejuízo operacional

Prejuízo básico e diluído por ação do capital social - R$ (Nota 18)

Não foram apurados outros resultados abrangentes. Por esse motivo, a Companhia não está apresentando a
demonstração do resultado abrangente.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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HSM do Brasil S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Em 31 de dezembro de 2010
Ajuste de exercícios anteriores
Cisão parcial (Nota 18(a))
Prejuízo do exercício

Capital social

Reserva de
capital

11.725

3.967

(9.981)
16
3.090
(1.908)

5.711
16
(7.420)
(1.908)

(10.510)

Prejuízos
acumulados

Total

Em 31 de dezembro de 2011
Prejuízo do exercício

1.215

3.967

(8.783)
(6.131)

(3.601)
(6.131)

Em 31 de dezembro de 2012

1.215

3.967

(14.914)

(9.732)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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HSM do Brasil S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2012

2011

(5.867)

(1.908)

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Participação em controlada em conjunto
Juros nas operações de financiamentos

361
69
(55)
1.294

15
(182)

(4.198)

(1.772)

2.657
293
(1.171)
868
447
412
(3.870)
14

(301)
(411)
(2.034)
1.786
(86)
102
463

Caixa aplicado nas operações
Juros pagos

(4.548)
(147)

(2.253)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

(4.695)

(2.253)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
Intangível

(84)
(549)

(178)
(324)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(633)

(502)

Variações em ativos e passivos
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Impostos e contribuições a recuperar
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Outros

303

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação, líquido dos pagamentos de empréstimos
Partes relacionadas

2.189
2.952

2.268
306

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

5.141

2.574

Redução de caixa e equivalentes de caixa

(187)

(181)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

283

464

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

96

283

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1

Informações gerais
A HSM do Brasil S.A. ("HSM do Brasil" ou "Companhia") disponibiliza aos seus clientes conteúdo
sobre gestão de negócios, através de (i) organização de eventos em diversos formatos, como a
"Expomanagement", os "Fóruns HSM", os "Seminários HSM" e os Special Management Programs;
(ii) publicação da revista "HSM Management"; (iii) manutenção de portal na Internet
(www.hsm.com.br); e (iv) soluções de conteúdo feitas sob medida para os seus clientes, denominadas
"HSM On Demand".
Em agosto de 2010, a HSM Educacional S.A. ("HSM Educacional") firmou com a BR Educacional Fundo
de Investimento em Participações ("BR Educacional FIP") e a Geo Eventos S.A. ("Geo Eventos")
compromisso de compra e venda de ações da HSM do Brasil - "Term Sheet".
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2011, foi aprovada a cisão parcial da
Companhia, tendo sido efetivada em 5 de maio de 2011, com versão de parte de seu patrimônio,
representado pela marca HSM, para a constituição de nova sociedade, a HSM Marcas Ltda. ("HSM
Marcas"), que tem como único objeto a manutenção dos registros das marcas junto aos órgãos
responsáveis e o recebimento de royalties pela cessão de uso dessa marca. Com isso, o ativo intangível
que a Companhia possuía em relação à marca HSM, no valor de R$ 5.223 (Nota 11) foi transferido
integralmente para esta nova sociedade, a qual passou a ser controlada integral pela então controladora
da Companhia, BR Educação Executiva S.A. (Nota 18(a)).
Em 31 de agosto de 2011, a Geo Eventos passou a deter 51% das ações da Companhia, por meio da
conclusão do compromisso de compra e venda de ações firmado em 31 de agosto de 2010 entre a HSM
Educacional, a BR Educacional FIP e a Geo Eventos, a qual, por força de acordo de acionistas, passou a
controlar a Companhia em conjunto com a HSM Educacional e a BR Educacional FIP.
Em 31 de agosto de 2011, após a alienação de parcela de participação do capital social na Companhia
pela então controladora integral BR Educação Executiva S.A. ("BR Educação") para a Geo Eventos, a
Companhia firmou um contrato de compra e venda de quotas e outras avenças, para aquisição de quotas
da HSM Marcas representativos de 50% do seu capital social, cujos detalhes estão informados nas Notas
9 e 22(c). Os demais 50% do capital social da HSM Marcas foram adquiridos pela parte relacionada
HSM Educação S.A. ("HSM Educação").
Em 1o de março de 2012, foi deliberada a cisão parcial do patrimônio líquido na Geo Eventos,
representado pelo investimento na Companhia, o qual foi transferido para a RBS Participações S.A.
(Grupo RBS).
Em 4 de fevereiro de 2013, a BR Educação, com a anuência do Grupo RBS, vendeu a totalidade de sua
participação na Companhia para a GAEC Educação S.A. ("Anima Educação"), bem como a ela foi
transferido o controle da Companhia (Nota 25).
A Companhia apurou prejuízo operacional no exercício de 2012 e apresenta em 31 de dezembro de 2012
insuficiência de capital circulante e excesso de passivos em relação aos ativos (patrimônio líquido
negativo). Segundo os termos do acordo de venda e transferência do controle para a Anima Educação,
por ocasião de qualquer necessidade de novos aportes de capital ou injeção de caixa para fazer face ao
novo plano de negócios, seja por meio de aumento de capital ou pela realização de mútuo dos acionistas,
caberá à Diretoria indicada pela nova controladora a apresentar proposta aos acionistas detalhando
referido aporte de capital e, caso o Grupo RBS, a seu critério, concorde com a proposta de aporte de
7 de 29
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capital apresentada, esta deverá ser aprovada e realizado o aporte por todos os acionistas, observadas
suas respectivas participações proporcionais no capital social. Todavia, caso o Grupo RBS decida não
realizar o aporte ou mútuo sugerido pela Diretoria, por qualquer que seja o motivo, até 31 de dezembro
de 2014, a Anima Educação se compromete a buscar outras formas de financiamento da necessidade de
caixa, seja por meio de empréstimo com bancos de primeira linha ou empréstimo da própria Anima
Educação. Nesse caso, a Assembleia Geral ou o Conselho de Administração deliberarão, caso requerida
pela instituição financeira, uma garantia de fiança, no sentido de que o Grupo RBS e a Anima Educação
sejam fiadoras em referidos contratos de empréstimo ou financiamento, na proporção do percentual de
suas respectivas participações societárias, até o limite de R$ 10.000 de garantia para cada um dos
acionistas, comprometendo-se os atuais acionistas a votarem favoravelmente e a concederem a garantia
proposta. A partir de 1o de janeiro de 2015, caso, em razão de proposta de plano de negócios a ser
apresentada pela Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração, seja necessário, a critério de
qualquer acionista, realizar um aporte de capital, os dois acionistas deverão realizar referido aporte nas
proporções de suas respectivas participações societárias.
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base na continuidade das operações da Companhia
e a sua emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de agosto
de 2013.
2

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2

Conversão de moeda estrangeira

(a)

Moeda funcional e moeda
de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados e estão apresentados em reais, que é a
moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação.

(b)

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de
câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação
dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira
pelas taxas de câmbio do final do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado.
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2.3

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa está composto por depósitos bancários.

2.4

Ativos financeiros

2.4.1

Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria de empréstimos e recebíveis. A
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis não cotados em mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com
prazo de recebimento previsto para ocorrer após 12 meses da data de emissão do balanço (estes são
classificados no realizável a longo prazo). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem
principalmente contas a receber de clientes, partes relacionadas, depósitos caucionados e caixa e
equivalentes de caixa.

2.4.2

Reconhecimento e mensuração
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva
de juros.
A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (impairment) em um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros. O teste para verificação de impairment das contas a
receber de clientes está descrito na Nota 2.5.

2.4.3

Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros podem ser reportados pelo líquido nas demonstrações financeiras
unicamente quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma
intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.5

Contas a receber de clientes
As contas a receber são decorrentes da prestação de serviços de atividades de eventos e não incluem
montantes de serviços prestados após as datas do balanço.
O contas a receber corresponde à parcela da receita apropriada, sobre o qual se deduzem as parcelas
recebidas, determinando-se o valor do contas a receber. Caso o montante das parcelas recebidas for
superior ao da receita acumulada reconhecida ou corresponder a eventos ainda não realizados, o saldo é
classificado como adiantamento de clientes, no passivo. Caso o evento seja realizado em período
superior a um ano, os adiantamentos recebidos são classificados no passivo não circulante.
Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva
de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das
contas a receber. A política contábil para estabelecer a provisão requer a análise individual das faturas de
clientes inadimplentes em relação às medidas de cobrança adotadas por departamento responsável e, de
acordo com o estágio de cobrança, é estimado um montante de provisão a ser constituída, que pode
representar um percentual do título de acordo com seu histórico ou sua totalidade. Adota-se como
critério a constituição de provisão para os títulos vencidos há mais de 120 dias.
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2.6

Controlada em conjunto
A Companhia possui participação de 50% na sociedade controlada em conjunto HSM Marcas, cujo
controle é compartilhado com outra sociedade investida pelos seus acionistas. O investimento em
controlada em conjunto é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, segundo o qual a
participação proporcional da Companhia nos lucros ou prejuízos é reconhecida na demonstração do
resultado.
O investimento da Companhia em controlada em conjunto inclui ainda ágio identificado na aquisição,
representado pela diferença positiva entre o valor da compra e o valor contábil da participação da
Companhia nos ativos líquidos (patrimônio líquido contábil), o qual está fundamentado na marca de
propriedade daquela sociedade controlada em conjunto, a qual é cedida para uso pela Companhia e para
a outra quotista da sociedade controlada em conjunto, com a qual a companhia compartilha o controle.
A cessão da marca é efetuada mediante o pagamento de royalties (Nota 22(b)).

2.7

Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição, menos depreciação e
qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição de itens, excluindo custos de financiamentos.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e
manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação dos ativos é calculada com base no método linear, considerando a inexistência de valor
residual, uma vez que a Companhia pretende utilizar os ativos até o final de sua vida útil-econômica, a
qual é estimada como segue:
.
.
.
.
.

2.8

Benfeitorias - dez anos.
Instalações - dez anos.
Máquinas e equipamentos - dez anos.
Computadores e periféricos - cinco anos.
Móveis e utensílios - dez anos.

Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis da Companhia compreendem principalmente licenciamento de conteúdo,
softwares abrangentes e setoriais com aplicação direta operacional e gastos com desenvolvimento de
novos produtos na Internet "Portal na Internet", onde são comercializados os produtos da Companhia.
Todos os ativos intangíveis, com exceção do licenciamento de conteúdo, que tem vida útil indefinida, são
considerados como tendo uma vida útil definida de 5 (cinco) anos. A amortização é calculada pelo
método linear para alocar o custo durante a vida útil estimada.

2.9

Provisões para perdas por impairment
de ativos não financeiros
Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por
impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.
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2.10

Empréstimos
Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor recebido do
banco, líquido dos custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.
As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do prazo
do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os
juros são incluídos em despesas financeiras.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

2.11

Fornecedores
As contas a pagar dos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente mensurado pelo custo
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao
valor da fatura correspondente.

2.12

Provisões
As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o
valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.13

Imposto de renda e contribuição
social corrente e diferido
As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente e
diferido. O imposto é reconhecido na demonstração do resultado.
Os encargos do imposto de renda e da contribuição social correntes são calculados com base nas leis
tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas
tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que as diferenças temporárias sejam
revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias
dedutíveis possam ser realizadas e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados.
As diferenças temporárias serão utilizadas para reduzir ou aumentar lucros tributários futuros. A
Companhia anualmente reavalia o montante de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
em relação à performance operacional e projeção do lucro tributável e, se necessário, reduz ou exclui
totalmente os valores para o valor esperado de realização.
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2.14

Capital social
O capital social é composto exclusivamente por ações ordinárias que são classificadas no patrimônio
líquido.
Eventuais custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são demonstrados no
patrimônio líquido, em conta redutora do capital, líquidos de impostos.

2.15

Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas
demonstrações financeiras no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da
proposição, pela administração, do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia. A
Companhia não vem apresentando lucros que requeiram a distribuição de dividendos.

2.16

Reconhecimento da receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a
Companhia e quando possa ser mensurada de maneira confiável.
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, deduzidas de
qualquer desconto comercial, abatimentos, impostos ou encargos sobre vendas.
A seguir, é apresentado um sumário do reconhecimento de receita por natureza:

(a)

Receita de prestação de serviços
As receitas são representadas, principalmente, por serviços prestados por ocasião da realização de
eventos, tais como (i) inscrições de participantes; (ii) patrocínios; e (iii) estandes para exposição.
Também existem eventos customizados para clientes (HSM on Demand).
As receitas de serviços provenientes da realização desses eventos são reconhecidas no período de
ocorrência dos mesmos.
Os valores recebidos de clientes referentes a eventos ainda não realizados (inscrições, patrocínios e
estandes da exposição) são registrados como adiantamentos de clientes no passivo, até que haja o
reconhecimento da receita correspondente, quando da realização do evento.

(b)

Receita de publicidade
As receitas de publicidade, originadas da venda de espaço publicitário, são reconhecidas de acordo com a
veiculação (inserção) da publicidade na revista HSM Management, durante o período contratual.
Os valores recebidos de clientes referentes à publicidade ainda não veiculada são registrados como
adiantamentos de clientes no passivo, até que haja o reconhecimento da receita correspondente, quando
da veiculação da publicidade.

(c)

Receita editorial
As receitas editoriais são compostas por vendas da revista HSM Management e de DVDs. Essas vendas
são realizadas através do Call Center, e também em bancas, livrarias e por E-Commerce.
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As receitas de venda da revista em bancas são registradas com base nas vendas efetivadas aos leitores,
como informadas pela empresa responsável pela distribuição das revistas nas bancas e livrarias.
As receitas de assinaturas da revista são reconhecidas no resultado durante o período de vigência das
respectivas assinaturas, quando da entrega dos exemplares das revistas aos assinantes. O custo dos
exemplares distribuídos é alocado ao resultado na totalidade de seu valor de produção na ocasião de sua
circulação.
As receitas de vendas dos DVDs também são reconhecidas com base na entrega dos produtos.
Os valores recebidos de assinantes da revista HSM Management e relacionados a exemplares ainda não
entregues estão apresentados no passivo, na rubrica "Adiantamento de clientes".
(d)

Permuta de produtos e serviços
Refere-se às operações de permuta de participações em eventos, publicidade ou exemplares da revista
por produtos ou serviços. As receitas com permuta são reconhecidas quando as propagandas são
veiculadas e/ou os produtos são entregues e/ou os serviços são prestados. Os ativos e os serviços obtidos
em troca são registrados quando recebidos ou utilizados.
Os preços acordados nas operações de permuta não diferem da política adotada nas demais operações
de venda. Os saldos estão lançados em contas a receber e fornecedores no balanço, e refletem o valor
bruto das permutas ativas e passivas uma vez que envolvem produtos ou serviços não similares.

(e)

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros efetiva.

2.17

Benefícios a funcionários
A Companhia, quando necessário, reconhece um passivo e uma despesa de remuneração variável com
base em um programa que leva em conta os indicadores de qualidade e econômicos, individuais e
institucionais, reconhecendo a provisão com base em acordo registrado nos órgãos do trabalho.
A Companhia não possui planos de pensão ou outras obrigações pós-aposentadoria ou pós-demissão. Os
custos de demissões são reconhecidos quando a Companhia está formalmente comprometida com o
encerramento do vínculo empregatício de funcionários.

3

Estimativas e julgamentos
contábeis críticos
As estimativas e premissas contábeis críticas são aquelas que são importantes para descrever e registrar
a situação financeira da Companhia e exigem poder de análise e decisão, bem como a utilização de
estimativas e premissas mais complexas e subjetivas por parte da administração. A aplicação dessas
políticas contábeis críticas exige com frequência análise e decisão pela administração a respeito dos
efeitos de assuntos que são inerentemente incertos com relação aos resultados operacionais e ao valor
contábil dos ativos e passivos.
Os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia reais poderão ser diferentes daqueles
previstos.
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As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro,
referem-se ao valor recuperável dos ativos não financeiros, quais sejam: (i) investimento em sociedade
controlada em conjunto e correspondente ágio; (ii) bens tangíveis integrantes do ativo imobilizado; e
(iii) ativo intangível.
A definição da vida útil do ativo imobilizado e do intangível leva em consideração a estimativa sobre a
vida útil econômica de tais ativos, apurada com base no conhecimento que a administração tem destes.
Para fins de avaliação do valor de recuperação desses ativos não financeiros, foi considerado o valor de
realização desses ativos, levando em consideração o valor da recente transação de venda da participação
societária da sociedade controladora BR Educação, cujo ativo corresponde a 50% de participação na
Companhia e na sua sociedade ligada HSM Educação para a Anima Educação (Nota 25).
Para apuração do valor dessa transação, as partes consideraram, entre outros, o potencial de geração de
resultado dos referidos ativos, considerando o método de fluxo de caixa descontado. O uso de projeções
de fluxo de caixa futuro, com base no julgamento do potencial de geração de resultados desses ativos e
utilizando-se taxas estimadas de juros para desconto a valor presente, requerem estimativas e premissas
mais complexas e subjetivas por parte das partes que realizaram a operação, notadamente pelas
operações atuais não possuírem um histórico de geração de lucros.
Novas transações envolvendo esses ativos ou outros similares poderão indicar valores divergentes
daqueles utilizados nessa transação e tomados como base para fins de determinação da avaliação de
impairment por ocasião da preparação destas demonstrações financeiras.
4

Gestão de risco financeiro e de capital

4.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de
moeda e risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da
Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela Tesouraria da Companhia, que identifica, avalia e protege a Companhia
contra eventuais riscos financeiros, em cooperação com os acionistas.

(a)

Risco de mercado
Risco cambial
Esse risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas
de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado ou
devido a fornecedores.
A Companhia efetua a contratação de palestrantes, que recebem em moeda estrangeira, bem como
presta serviços à empresa localizada no exterior. Os ativos e passivos sujeitos à exposição cambial em
moeda estrangeira podem assim ser resumidos:
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2012

(b)

2011

Contas a pagar atreladas ao dólar
Contas a receber em dólar

(857)
608

(703)
505

Exposição cambial líquida

(249)

(198)

Risco com taxa de juros
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas
de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no
mercado (Nota 12). A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado.

(c)

Risco de crédito
A política de vendas da Companhia está diretamente associada ao nível de risco de crédito a que está
disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A administração da Companhia tem como política
receber a inscrição para eventos de pessoas físicas com antecedência e por meio de cartões de crédito,
concedendo prazos para pagamento apenas a clientes corporativos, como medida para mitigar o risco de
crédito.

(d)

Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelos profissionais de finanças que monitoram continuamente a
liquidez para assegurar que a Companhia tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
Conforme mencionado na Nota 1, os acionistas se comprometem a buscar formas de financiamento da
necessidade de caixa da Companhia, seja por meio de empréstimo com bancos de primeira linha ou
empréstimo dos próprios acionistas.

4.2

Gestão de capital
O capital não é administrado exclusivamente ao nível da Companhia, mas levando em consideração a
gestão feita pela sociedade controladora, levando também em consideração a parte relacionada
HSM Educação e a sociedade controlada de ambas HSM Marcas.
Os objetivos da Companhia ao administrar o capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade de todas essas empresas para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Condizente com outras companhias, o monitoramento do capital é realizado com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital
total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de
curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme
demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
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2012

2011

Total dos empréstimos (Nota 12)
Menos: caixa e equivalentes de caixa

6.615
(96)

4.076
(283)

Dívida líquida

6.519

3.793

Total do patrimônio líquido

(9.732 )

(3.601 )

Total do capital

(3.213 )

192

(* )

1.975

Índice de alavancagem financeira - %

(*) A Companhia vem apresentando aumento da dívida líquida, bem como do patrimônio líquido
negativo, culminando com total do capital negativo em 31 de dezembro de 2012, prejudicando a
determinação de percentual de alavancagem.
5

Contas a receber de clientes

Nacionais
No exterior - US$ 298 mil (2011 - US$ 298 mil)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2012

2011

3.196
608
(927)

3.347
561
(858)

2.877

3.050

O complemento da provisão para créditos de liquidação duvidosa, no valor de R$ 69 (2011 - R$ 14), foi
registrado na rubrica "Despesas com vendas" na demonstração de resultado.
6

Adiantamentos a fornecedores
Correspondem a pagamentos antecipados de honorários a palestrantes para realização dos eventos.

7

Impostos e contribuições a recuperar

Imposto de renda e contribuição social antecipado (i)
Imposto de renda sobre serviços de terceiros (ii)
Contribuição social a recuperar (ii)
PIS, COFINS e ISS sobre faturamento antecipado (iii)
Outros impostos a recuperar (iv)

2012

2011

1.185
2.012
1.053
198
537

1.100
1.293
685
227
509

4.985

3.814

(i) Retenção de imposto de renda na fonte sobre o recebimento, do exterior, de saldo de mútuos e de
prestação de serviços efetuados pela HSM Group e HSM Argentina.
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(ii) Créditos decorrentes de retenções incidentes sobre as notas fiscais de serviços emitidas.
(iii) PIS, COFINS e ISS recolhidos sobre o faturamento antecipado de serviços.
(iv) Saldo representado por créditos de PIS e COFINS recolhidos a maior sobre faturamento da
assinaturas da revista em exercícios anteriores, no valor de R$ 434, e retenção de ISS sobre notas
fiscais de serviços, no valor de R$ 103.
8

Imposto de renda e contribuição
social diferidos

(a)

Ativo não circulante
Em 2012, a Companhia apurou prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social de R$ 5.031, cujo
saldo acumulado monta R$ 5.807 (2011 - R$ 776), passíveis de compensação com lucros tributários
futuros, conforme legislação vigente e sem prazo de prescrição. Por ter apresentado resultados negativos
nos dois últimos exercícios, não houve registro contábil de imposto de renda e contribuição social
diferidos sobre os saldos acumulados de prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social, bem
como foi revertido o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos, no valor de R$ 264,
corresponde ao crédito tributário sobre diferenças temporárias na determinação do lucro tributável
existente em 31 de dezembro de 2011.
Em 15 de abril de 2011, em conexão com a cisão parcial do patrimônio líquido da Companhia, foi
estornado o valor de R$ 5.391 referente a prejuízos acumulados até aquela data, que deixaram de ser
passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros. A baixa contábil dos créditos fiscais
correspondentes, no valor de R$ 2.301, foi registrada na conta de prejuízos acumulados, em conexão
com a cisão parcial do patrimônio líquido da Companhia (Nota 18(a)).

(b)

Resultado de imposto de renda e
contribuição social correntes
e diferidos
2012
Corrente
Imposto de renda
Contribuição social

2011
(287 )
(111)
(398)

Diferido
Imposto de renda
Contribuição social

Total receita
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9

Investimento em controlada em conjunto
Está representado por 50% de participação na sociedade HSM Marcas.
A HSM Marcas tem como objeto a manutenção dos registros das marcas HSM junto aos órgãos
responsáveis, e o recebimento de royalties pela cessão de uso dessas marcas.

(a)

Composição dos saldos

Valor patrimonial
Ágio

2012

2011

2.600
4.940

2.545
4.940

7.540

7.485

Em 31 de agosto de 2011, a Companhia firmou um contrato de compra e venda de quotas e outras
avenças com a BR Educação Executiva S.A. e BR Educacional Gestora de Recursos Ltda., para aquisição
de 2.559.567 cotas, equivalentes a 50% do capital social da HSM Marcas, de capital fechado, pelo
montante de R$ 7.500, sendo o valor de R$ 4.940 corresponde ao ágio na operação, apurado com base
na diferença entre o valor pago e o valor patrimonial contábil, fundamentado na mais-valia das marcas
de propriedade da HSM Marcas (HSM, HSM Business School, HSM Escola de Negócios, entre outras).
Nessa mesma data, a Companhia firmou "Contrato de Licença de Uso de Marcas" para uso dessas
marcas (Nota 22(b)), sobre as quais para royalties à HSM Marcas. O pagamento dessa aquisição deverá
ocorrer até 2016, estando o valor apresentado no passivo não circulante, atualizado pela variação do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) (Nota 22(c)).
O valor da aquisição foi baseado no fluxo de caixa projetado da controlada em conjunto. O valor pago
refere-se integralmente ao ativo intangível referente à marca HSM, pois este era o único ativo da
HSM Marcas no momento da aquisição.
(b)

Informações sobre a sociedade
controlada em conjunto

Quotas
Participação das quotas possuídas - %
Participação total no capital social - %

2012

2011

2.559.567
50
50

2.559.567
50
50

Seguem abaixo os resultados da controlada em conjunto, como também o total de seus ativos e passivos:

Em 31 de dezembro de 2012
Em 31 de dezembro de 2011

Ativo

Passivo

Receita

Lucro líquido
(prejuízo)
do exercício

5.356
5.257

52
63

193
63

110
(30)
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(c)

Movimentação do investimento
2012
No início do exercício
Aquisição de participação
Equivalência patrimonial

2011

7.485
55
7.540
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10

Imobilizado

679

Benfeitorias

Instalações

Máquinas e
equipamentos

Custo
Em 31 de dezembro de 2010
Aquisições
Baixas

126
38

71

227

967
35
(8)

573
76
(7)

1.964
149
(15)

Em 31 de dezembro de 2011
Aquisições

164
2

71
13

227

994
66

642
3

2.098
84

Em 31 de dezembro de 2012

166

84

227

1.060

645

2.182

Depreciação
Em 31 de dezembro de 2010
Depreciação do exercício

(38)
(15)

(35)
(6)

(103)
(20)

(738)
(63)

(494)
(20)

(1.408)
(124)

Em 31 de dezembro de 2011
Depreciação do exercício

(53)
(17)

(41)
(5)

(123)
(20)

(801)
(79)

(514)
(25)

(1.532)
(146)

Em 31 de dezembro de 2012

(70)

(46)

(143)

(880)

(539)

(1.678)

Valor residual
Em 31 de dezembro de 2011

111

30

104

193

128

566

Em 31 de dezembro de 2012

96

38

84

180

106

504
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11

Intangível
Marcas e
patentes

Software

Portal

Custo
Em 31 de dezembro de 2010
Aquisições
Baixa por cisão (*)

941
342

285
10

Em 31 de dezembro de 2011
Aquisições

1.283
150

295
399

614

2.192
549

Em 31 de dezembro de 2012

1.433

694

614

2.741

(117)
141
(24)

(856)
141
(179)

Amortização
Em 31 de dezembro de 2010
Baixa por cisão (*)
Amortização

5.837
(5.223)

Total
7.063
352
(5.223)

(725)

(14)

(97)

(58)

Em 31 de dezembro de 2011
Amortização

(822)
(151)

(72)
(64)

(894)
(215)

Em 31 de dezembro de 2012

(973)

(136)

(1.109)

Valor residual
Em 31 de dezembro de 2011

461

223

614

1.298

Em 31 de dezembro de 2012

460

558

614

1.632

(*) Cisão da Marca HSM, com a constituição da sociedade HSM Marcas, que passou a ser controlada
direta da então controladora da Companhia, BR Educação (Nota 18(a)).
A estimativa de vida útil de cinco anos dos softwares toma por base as métricas utilizadas no mercado, e
também o histórico de sua utilização na Companhia. A avaliação de cinco anos de vida útil para o Portal
da HSM toma por base o prazo em que suas funcionalidades e layout atenderão às necessidades de seus
usuários e estará adequado aos parâmetros de mercado, de forma a manter e ampliar o número de
visitas ao site.
O saldo remanescente de marcas e patentes, no valor de R$ 614, refere-se ao contrato de licenciamento
de conteúdo e transferência de modelo de negócios firmado com a HSM Argentina, que engloba a licença
de conteúdo e a transferência do modelo de negócios da revista HSM Management e de outros
conteúdos multimídia, os quais possuem vida útil indefinida, pois não existe um limite previsível de vida
útil-econômica.
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Empréstimos
2012
Descrição

Curto prazo

Conta garantida - Itaú
Conta garantida - Itaú
Capital giro - Itaú
Capital giro - Itaú
Capital giro - Itaú
Capital giro - Bradesco
Capital giro - Bradesco
Capital giro - Bradesco

Longo prazo

1.300
400
717
613
508
535
988

1.554

5.061

1.554

Circulante
Não circulante

2011

Total

Total Taxa média

1.300
400
717
613
508

1.300
449
703
617

535
2.542
6.615
(5.061)

CDI + 1,14% a.m.
2,28% a.m.
1,41% a.m.
1,59% a.m.
1,35% a.m.
1.007 1,35% a.m.
0,95% a.m.
1,12% a.m.

4.076
(4.076)

1.554

Movimentação ocorrida no exercício
2012

2011

No início do exercício
Empréstimos obtidos
Pagamentos efetuados
Juros apropriados

4.076
4.489
2.300
350

1.807
4.980
2.731
20

Em 31 de dezembro

6.615

4.076

Em garantia dos empréstimos foram dadas contas a receber de clientes no montante de R$ 2.355.
13

Fornecedores

Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros - US$ 632 mil (2011: US$ 375 mil)

14

2012

2011

2.926
1.291

2.646
703

4.217

3.349

2012

2011

510
742
88
3

495
309
89
3

1.343

896

Obrigações trabalhistas

Provisão de férias
INSS
FGTS
Outras obrigações
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15

Obrigações tributárias

ISS
IRRF
CIDE
COFINS
PIS, COFINS e CSLL retido de fornecedores
Outros

16

2012

2011

26
266
145
32
434
15

45
186
117
61
70
27

918

506

2012

2011

2.553
1.417
244
79

3.330
1.434
402
444

4.293
(4.040)

5.610
(5.273)

Adiantamentos de clientes

Eventos a realizar
Exemplares de assinatura de revista ainda não entregues
Publicidade a veicular
Outros
Circulante
Não circulante

253

337

A parcela classificada no não circulante corresponde a exemplares de assinatura de revistas cujo período
de entrega supera o próximo exercício social.
17

Passivos contingentes
Encontram-se em andamento ações indenizatórias de natureza cível e trabalhista movidas contra a
Companhia e que, de acordo com a avaliação da administração, consubstanciada nos assessores jurídicos
da Companhia, deverão ser julgadas improcedentes. Destas ações, aproximadamente R$ 471 referem-se
a contingências de natureza cível e trabalhista cuja possibilidade de perda é considerável possível,
motivo pelo qual não foi constituída provisão. Não existem ações com prováveis chances de perda.

18

Capital social e reservas

(a)

Capital social
O capital social está representado por 1.215.027 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada.
Conforme mencionado na Nota 1, em 15 de abril de 2011 foi feita uma cisão parcial da Companhia para
constituição da HSM Marcas. A composição do acervo patrimonial cindido e os efeitos no patrimônio
líquido é o seguinte:
23 de 29

682

HSM do Brasil S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Cisão da marca HSM (Nota 11)
Outros

5.223
(104)

Acervo patrimonial cindido

5.119

Patrimônio cindido
Capital social
Prejuízos acumulados

(10.510)
5.391

Efeito do acervo cindido no patrimônio líquido
Estorno do crédito fiscal dos prejuízos cindidos (Nota 8(a))

(5.119)
(2.301)

Efeito total no patrimônio líquido

(7.420)

Consequentemente, o capital social que estava composto por 11.724.964 ações foi reduzido para as
atuais 1.215.027 ações ordinárias, subscritas e integralizadas no valor nominal de R$ 1,00 cada.
(b)

Reserva de capital
O saldo de reserva de capital decorre do ágio na subscrição de ações aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2009.

(c)

Prejuízo por ação
O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas pela Companhia:

Prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média de ações ordinárias emitidas (milhares)
Prejuízo básico por ação - R$

2012

2011

(6.131)
1.215

(1.908)
3.843

(5,05)

(0,50)

A Companhia não tem ações potenciais diluídas (por exemplo: dívida conversível ou opções de compra
de ações), portanto o prejuízo diluído por ação é o mesmo que o prejuízo básico por ação.
19

Receitas de vendas e serviços
A composição das receitas é a seguinte:

Receita de eventos
Receita editorial
Receita de publicidade
Outras receitas
Impostos incidentes sobre vendas e descontos
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Composição de custos e despesas

(a)

Custos dos produtos e serviços
2012

2011

(6.584)
(4.390)
(2.621)
(1.911)
(1.103)
(805)
(943)
(216)

(5.327)
(4.013)
(2.294)
(1.923)
(1.079)
(917)
(920)
(221)

(18.573)

(16.694)

Serviços para produção da revista, Managementv, Portal e
HSM On Demand
Edição, tradução, impressão e envio das revistas

(614)
(3.187)

(1.637)
(4.614)

Total outros produtos

(3.801)

(6.251)

(22.374)

(22.945)

Palestrantes dos eventos
Infraestrutura de eventos
Serviços aos participantes dos eventos
Custos com patrocinadores e expositores dos eventos
Serviços audiovisuais dos eventos
Material de apoio para participantes dos eventos
Serviços de apoio para realização dos eventos
Seguros eventos
Total eventos

(b)

Despesas com vendas

Postagem de malas diretas
Espaços publicitários
Impressão das malas diretas
Outros gastos com envio de malas diretas
Agência de publicidade
Brindes
Comissões de vendas e taxas financeiras
Despesas de representação
Outras despesas de vendas

(c)

2012

2011

(2.615)
(1.916)
(1.453)
(718)
(513)
(398)
(172)
(504)
(863)

(2.777)
(2.185)
(1.714)
(908)
(554)
(426)
(199)
(475)
(928)

(9.152)

(10.166)

2012

2011

(11.144)
(590)
(843)
(564)
(444)
(271)

(11.966)
(614)
(842)
(510)
(330)
(321)

(13.856)

(14.583)

Despesas administrativas

Despesas com pessoal
Honorários administrativos
Aluguéis
Serviços públicos
Despesas de tecnologia
Outros
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Receitas e despesas financeiras
2012

2011

Variação cambial líquida
Juros sobre empréstimos, correção monetária de contas
a pagar e outras despesas financeiras

(57)

(41)

(1.934)

(715)

Total despesas financeiras

(1.991)

(756)

Correção monetária do saldo de créditos tributários e
encargos recebíveis

423

433

Total receitas financeiras

423

433

Despesas financeiras, líquidas
22

Transações com partes relacionadas

(a)

Ativo circulante

(1.568)

HSM Educação (i)
HSM Marcas (i)

(323)

2012

2011

174

15
57

174

72

2012

2011

(i) Saldos referem-se a reembolsos de gastos com partes relacionadas.

Movimentação
No início do exercício
Despesas repassadas
Valores recebidos
Em 31 de dezembro
(b)

72
222
(120)

72

174

72

2012

2011

127
1.583
1.521

32

3.231

32

Passivo circulante

HSM Marcas (ii)
RBS Participações (iii)
BR Educação Executiva (iii)
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Movimentação dos royalties
No início do exercício
Royalties debitados no exercício
Em 31 de dezembro

2012

2011

32
95

32

127

32

(ii) O saldo refere-se aos royalties a pagar à HSM Marcas, conforme definido nos termos do Contrato
de Licença de Uso de Marcas datado de 31 de agosto de 2011. De acordo com este contrato, a
Companhia pagará royalties à HSM Marcas pelo direito de uso das marcas no valor de
R$ 8 mensais, ou o equivalente a 1% do faturamento líquido mensal da Companhia, prevalecendo o
que for maior.
(iii) Contratos de mútuos firmados durante o exercício de 2012, sujeitos a juros de 1,24% ao mês e
vencimentos previstos para o decorrer do primeiro semestre de 2013.
2012
Movimentação do mútuo
No início do exercício
Empréstimos obtidos
Juros apropriados

2.960
144

Em 31 de dezembro
(c)

2011

3.104

Passivo não circulante

BR Educação (iv)

Movimentação
No início do exercício
Aquisição
Juros apropriados

2012

2011

8.425

7.773

8.425

7.773

2012

2011

7.773

Em 31 de dezembro

652

7.500
273

8.425

7.773

(iv) O saldo refere-se a valor a pagar para a BR Educação, pela aquisição de 50% do capital da
HSM Marcas, a ser pago até 29 de fevereiro de 2016, corrigido monetariamente pela variação do
CDI.
(d)

Remuneração do pessoal-chave
da administração
A administração inclui os diretores estatutários da Companhia. A remuneração paga à administração ou
a pagar pelo pessoal-chave da administração está apresentada a seguir:
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Honorários
Contribuição para Seguridade Social

23

2012

2011

1.443
289

1.193
239

1.732

1.432

Arrendamento operacional e locações
A Companhia possui os seguintes contratos de locação de bens imóveis vigentes em dezembro de 2012:
Empresa

Descrição

Vigência

Garantias

Multa

Caixa de
Previdência dos
Funcionários do
Banco do
Brasil - Previ

Locação do escritório da
Alameda Mamoré, 989,
13o e 14o andares,
alphaville, Barueri - SP

15.01.10 a
14.01.13 (i)

Depósito caução efetuado
em 14 de maio de 2001, no
valor de R$ 77. Este valor é
corrigido pelo índice da
poupança.

Em caso de rescisão antecipada,
há multa equivalente a três
aluguéis mensais, que em
dezembro de 2012 seria de
R$ 125.

Ramiro Eduardo
Andreotti Gomes
Tojal (espólio)

Locação do depósito da
Alameda Araguaia, 122,
galpão 6, Alphaville,
Barueri - SP

01.08.11 a
01.08.12 (ii)

Depósito caução efetuado
em 11 de dezembro
de 2002, no valor de R$ 14.
Este valor é corrigido pelo
índice da poupança.

Em caso de rescisão antecipada,
há multa equivalente a três
aluguéis mensais, que em
dezembro de 2012 seria de R$ 32.

09.02.12 a
08.11.12 ou
cumprimento de
todas as
obrigações
contratuais (iii)

Depósito caução efetuado
em 3 de outubro de 2012,
no valor de R$ 132.

Em caso de descumprimento das
obrigações assumidas há
incidência de multa de até 10%
do valor do contrato, que em
dezembro de 2012 poderia chegar
a R$ 163.

Transamérica
Locação do pavilhão do
Expo Center Ltda. Transamérica Expo
Center, em São Paulo SP, para a realização da
Expomanagement 2012

(i) Contrato foi renovado em janeiro de 2013 por mais três anos.
(ii) Renovação do contrato está em negociação.
(iii) Contrato estava em vigência em dezembro de 2012 devido a parte do saldo estar em aberto. Este saldo foi integralmente
quitado em março de 2013.

24

Seguros
A Companhia possui coberturas de seguros contratas por montante considerado suficiente pela
administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade e os riscos
envolvidos em suas operações. A seguir estão informadas as apólices vigentes em 2012:
Seguradora

Natureza

Vigência

Cobertura

Porto Seguro

Seguro empresarial do escritório da Alameda
Mamoré, 989, 13o e 14o andares, Alphaville, Barueri - SP

31.01.12 a
31.01.13

600

Marítima

Seguro empresarial do depósito da Alameda
Araguaia, 122, galpão 6, Alphaville, Barueri - SP

31.10.12 a
31.10.13

800

Chubb Seguros

Seguro de vida dos funcionários

26.08.12 a
25.08.13

24 salários mensais

Allianz

Seguro de cancelamento, não comparecimento e
responsabilidade civil dos eventos realizados em 2012

25.03.12 a
30.12.12

24.000
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25

Eventos subsequentes
Em 28 de janeiro de 2013, a BR Educacional e a RBS Participações S.A. (Grupo RBS) comunicaram a
entrada da Anima Educação no controle acionário da sociedade BR Educação, a qual, em conjunto com o
Grupo RBS, controlam conjuntamente a Companhia.
Essa mudança societária, formalizada através do Acordo de Investimento firmado em 4 de fevereiro
de 2013, envolveu a alienação de 100% do capital da BR Educação para a Anima Educação, e a alteração
da participação acionária do Grupo RBS na Companhia. Com essas mudanças, a Anima Educação
passou a deter 50% do capital da Companhia, e o Grupo RBS, os demais 50%, passando a Anima
Educação, por acordo de acionistas, a ser a controladora.
A aquisição de 100% das ações da BR Educação pela Anima Educação envolveu o pagamento de
R$ 18.000 e a transferência de 2,8% de suas ações, avaliada em R$ 28.092, para a BR Educacional FIP,
única acionista da BR Educação. Esta operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), através do Despacho no 240, de 6 de março de 2013.
A Anima Educação é uma empresa com forte atuação na área de Ensino Superior, administrando
unidades educacionais em São Paulo e Minas Gerais. Sua rede de ensino é composta pela Unimonte
(Santos - SP), UniBH e Una (Belo Horizonte - MG). A sua entrada no controle da HSM do Brasil
permitirá à Companhia se beneficiar de um acionista estratégico, possibilitando o fortalecimento da sua
posição nos mercados onde já atua, e também a abertura de novas frentes de crescimento em negócios
voltados à área de Educação Executiva.
Em função dessa transação, as partes chegaram a um acordo acerca da estrutura a ser implementada,
para que, na mesma data, ocorram os seguintes eventos, conjuntamente.

(a)

Capitalização, pelo Grupo RBS e pela BR Educação, dos valores relativos ao saldo devedor dos mútuos,
na proporção da participação de cada parte no capital social da Companhia (Nota 22(b)), cujos saldos
em 31 de dezembro de 2012 totalizam R$ 3.104.

(b)

Capitalização, pela BR Educação, nas sociedades devedoras, dos valores relativos aos saldos devedores
do crédito da BR Educação, com a renúncia do Grupo RBS ao exercício do direito de preferência na
subscrição. Estes inclui a dívida da Companhia para BR Educação, em contrapartida à aquisição das
quotas representativas de 50% do capital da HSM Marcas (Nota 9(a)). O montante, incluindo o principal
e juros, monta R$ 8.425 em 31 de dezembro de 2012 (Nota 22(c)).

(c)

Em 23 de maio de 2013, conforme termo de transferência de ações, foram transferidas 263.783 ações
ordinárias da Companhia, pertencentes à BR Educação, para o Grupo RBS, de modo que cada empresa
permanecesse com a participação de 50% no capital do social da Companhia.

*

*
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Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Títulos e valores mobiliários (Nota 7)
Contas a receber de clientes (Nota 8)
Adiantamentos a terceiros (Nota 9)
Estoques (Nota 10)
Impostos a recuperar (Nota 11)
Despesas antecipadas
Créditos a recuperar
Parte relacionada (Nota 17)
Demais ativos (Nota 12)
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Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos caucionados (Nota 27)
Adiantamentos a terceiros (Nota 9)

Investimentos (Nota 13)
Imobilizado (Nota 14)
Intangível (Nota 15)

Total do ativo

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

Passivo e patrimônio líquido

203
508
1.015
666

13
135
552
193

186
16

72
197
42

244
508
1.257
668
296
189
16

Circulante
Fornecedores
Financiamentos (Nota 16)
Obrigações trabalhistas (Nota 19)
Impostos, taxas e contribuições sociais (Nota18)
Adiantamentos de clientes (Nota 20)
Partes relacionadas (Nota 17)
Demais passivos

401
5

207

5

3.000

1.411

3.183

312
240

281
680

312
240

552

961

552

7.945
5.625
5.099

7.537
6.109
3.734

7.592
5.820
5.182

Não circulante
Fornecedores
Financiamentos (Nota 16)
Parte relacionada (Nota 17)
Contas a pagar (Nota 15)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos (Nota 26)

Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 21)
Capital social
Prejuízos acumulados

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

610
52
629
398
545
8.560
29

2.087
11
405
452
84
49
15

667
52
650
418
546
8.560
38

10.823

3.103

10.931

79

12
17
7.762

79

521

521

39

39

639

7.791

639

11.462

10.894

11.570

49.454
(38.695)

25.583
(16.725)

49.454
(38.695)

19.221

18.341

19.146

Total do patrimônio líquido

10.759

8.858

10.759

22.221

19.752

22.329

Total do passivo e patrimônio líquido

22.221

19.752

22.329

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HSM Educação S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

Receita (Nota 22)
Custo dos serviços prestados (Nota 23)

5.213
(9.748)

1.419
(1.640)

5.641
(9.900)

Prejuízo bruto

(4.535)

(221)

(4.259)

(6.568)
(2.696)
(3.011)
(549)
(1.121)
(787)
(811)

(7.124)
(2.909)
(1.992)
(1.776)
(654)
(461)
(234)

(7.197)
(2.696)
(3.011)
(549)
(1.516)
(787)
(812)
(31)

Despesas operacionais (Nota 24)
Salários e encargos
Despesas com marketing
Despesas com prestação de serviços
Despesas com aluguéis e condomínios
Despesas gerais administrativas
Despesas com viagens
Depreciação e amortização
Despesas tributárias
Participação dos resultados de sociedade controlada (Nota 13(e))
Resultado de baixa de ativo intangível
Outras despesas operacionais, líquidas

Prejuízo operacional
Resultado financeiro líquido (Nota 25)
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Participação nos resultados de sociedade controlada
em conjunto (Nota 13(e))

(768)
(772)
65

(772)
64

79

(17.018)

(15.071)

(17.307)

(21.553)

(15.292)

(21.566)

359
(792)

249
(282)

375
(795)

(433)

(33)

(420)

55

37

55

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 26)

(21.931)
(39)

(15.288)

(21.931)
(39)

Prejuízo do exercício

(21.970)

(15.288)

(21.970)

Prejuízo básico e diluído por ação do capital social (Nota 21(b)) - R$

(144,63)

(309,79)

Não foram apurados outros resultados abrangentes. Por esse motivo, a Companhia não está apresentando a
demonstração do resultado abrangente.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Capital social
Subscrito
o

Em 1 de janeiro de 2011
Aumento de capital (Nota 21(a))
Prejuízo do exercício

600
28.649

Em 31 de dezembro de 2011
Aumento e integralização de capital (Nota 21(a))
Prejuízo do exercício

29.249
20.205

Em 31 de dezembro de 2012

49.454

698

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

A integralizar

(3.666)

Integralizado
600
24.983

Prejuízos
acumulados
(1.437)
(15.288)

(3.666)
3.666

25.583
23.871

49.454

(16.725)

Total
(837)
24.983
(15.288)

(21.970)

8.858
23.871
(21.970)

(38.695)

10.759

HSM Educação S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2012
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação e amortização
Resultado de controlada e controlada em conjunto reconhecido por
equivalência patrimonial
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Variação cambial
Juros com aquisição Marcas
Atualização de depósito caução
Juros contas a pagar MD Educacional

Variação nos ativos e passivos operacionais
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Impostos a recuperar
Estoque
Despesas antecipadas
Créditos a recuperar
Depósitos caução
Adiantamento a terceiros
Contas-correntes
Outros ativos
Fornecedores
Impostos a pagar
Obrigações trabalhistas
Partes relacionadas
Adiantamento de clientes
Outros passivos

(21.931)

Controladora

Consolidado

2011

2012

(15.288)

1.940

(441)

713
974

(37)

(21.931)
1.940
(56)
974

(77)
663
(31)
21

663
(31)
21

(17.651)

(15.843)

(18.420)

(373)
(463)
(114)

(135)
(552)
(72)

180
41

(194)
(41)
(281)
(797)

(373)
(704)
(117)
(296)
180
41

(31)
(401)
202
(1.488)
(54)
225
83
461
15

(207)
1.547
430
360
49
84
17

202
(1.432)
(53)
265
83
463
25

(19.368)

(15.635)

(20.170)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição do intangível
Investimentos

(913)
(2.382)
(1.121)

(4.667)
(1.945)

(913)
(2.660)

Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimentos

(4.416)

(6.612)

(3.573)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital
Empréstimos e financiamentos

23.871
103

22.232
28

23.871
103

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

23.974

22.260

23.974

190

13

231

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

13

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

203

(34)

13
13

244

Transação que não envolvem caixa: conforme mencionado na Nota 12, em 2012 foi adquirido ativo intangível pelo montante de R$ 1.000, dos
quais R$ 521 permanecem em aberto no passivo não circulante.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1

Informações gerais
A HSM Educação S.A. ("Companhia") foi constituída em 25 de novembro de 2009, tendo sido
transformada em sociedade por ações em 31 de agosto de 2011, tendo como atividade preponderante a
realização de cursos de educação executiva em gestão de negócios.
Atualmente, a Companhia oferece os seguintes cursos educacionais: (a) Master of Businnes
Administration (MBA), (b) Executive Development Program (EDP) e cursos de extensão. Esses cursos
são realizados nas modalidades aberta e fechada, sendo fechados os programas coorporativos
customizados oferecidos para colaboradores de um contratante específico.
A sede da Companhia está localizada na cidade de São Paulo, onde são oferecidos cursos abertos e
programas coorporativos. A Companhia também atua em diversas outras cidades do Brasil por meio de
convênios e contratos de associação de instituições de ensino.
A Companhia encontra-se no estágio inicial das duas operações e, para implementar o plano estratégico,
conta com o suporte financeiro de seus acionistas. No estágio atual de desenvolvimento do negócio, a
Companhia ainda não gera os recursos financeiros necessários para a manutenção de suas atividades
operacionais e execução do seu plano estratégico. Nesse contexto, em 2012 foram efetuados diversos
aportes de capital, que totalizaram R$ 23.871.
A Companhia é controlada em conjunto pela RBS Mídia Digital e Participações S.A. ("Grupo RBS") e
pela BR Educacional Fundo de Investimento e Participações (“BR Educacional FIP”). Em 4 de fevereiro
de 2013, a BR Educacional FIP, com a anuência do Grupo RBS, alienou a totalidade de sua participação
na sua controlada BR Educação Executiva S.A. ("BR Educação"), a qual detém 50% de participação
acionária na Companhia, para a empresa para a GAEC Educação S.A (“Anima Educação”), passando
esta, através de acordo de acionistas, a deter o controle da Companhia. Segundo os termos do acordo de
venda, por ocasião de qualquer necessidade de novos aportes de capital ou injeção de caixa para fazer
face ao novo plano de negócios, seja por meio de aumento de capital ou pela realização de mútuo dos
acionistas, caberá à Diretoria indicada pela nova controladora (Anima Educação), a apresentar proposta
aos acionistas detalhando referido aporte de capital e, caso o Grupo RBS, a seu critério, concorde com a
proposta de aporte de capital apresentada, esta deverá ser aprovada e realizada por todos os acionistas,
observadas suas respectivas participações proporcionais no capital social da Companhia. Todavia, caso o
Grupo RBS decidir não realizar o aporte ou mútuo sugerido pela diretoria, por qualquer que seja o
motivo, até 31 de dezembro de 2014, a atual controladora se compromete a buscar outras formas de
financiamento da necessidade de caixa da Companhia, seja por meio de empréstimo com bancos de
primeira linha ou empréstimo da própria Anima Educação. Nesse caso, a Assembleia Geral ou o
Conselho de Administração deliberarão, caso requerida pela instituição financeira, uma garantia de
fiança, no sentido de que o Grupo RBS e a Anima Educação sejam fiadoras em referidos contratos de
empréstimo ou financiamento, na proporção do percentual de suas respectivas participações societárias
na Companhia, até o limite de R$ 10.000 de garantia para cada um dos acionistas, comprometendo-se
os atuais acionistas a votarem favoravelmente e a concederem a garantia proposta.
A partir de 1o de janeiro de 2015, caso, em razão de proposta de plano de negócios a ser apresentada pela
Diretoria e aprovada pelo Conselho de Administração, seja necessário, a critério de qualquer acionista,
realizar um aporte de capital na Companhia, os dois acionistas deverão realizar referido aporte nas
proporções de suas respectivas participações societárias.
A recuperação do valor contábil dos ativos não financeiros depende do sucesso da administração na
implementação do plano estratégico, alavancando o número de alunos necessários para assegurar as
necessidades de caixa requeridas pela sua operação. As demonstrações financeiras foram elaboradas no
pressuposto que o desempenho da Companhia possibilitará a recuperação dos seus ativos.
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A emissão dessas demonstrações financeiras da Companhia foi aprovada em reunião do Conselho de
Administração, realizada em 14 de agosto de 2013.
2

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

2.1

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor e
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis do Grupo. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

(a)

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Nas demonstrações financeiras consolidadas, o investimento na sociedade controlada em conjunto é
contabilizado pelo método de equivalência patrimonial.

(b)

Demonstrações financeiras
individuais (controladora)
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e são
divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos na sociedade controlada e na sociedade
controlada em conjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes
são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras
consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da
controladora.

2.2

Consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e da sociedade
controlada HSM Editora S.A. ("HSM Editora"), a qual tem como objeto social a atividade editorial e a
prática do comércio em geral, compreendendo ainda a edição, compra e venda, distribuição, importação
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e exportação de produtos em geral, especialmente livros, capítulos, apostilas, materiais didáticos,
revistas e publicações técnicas, em formato tradicional (físico) e/ou eletrônico.
A Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais da controlada, na qual
possui 100% de participação no capital votante. A controlada passou a ser totalmente consolidada a
partir da data de sua constituição.
As operações entre a Companhia e a controlada, bem como os saldos, foram eliminadas. As políticas
contábeis da controlada são consistentes com as políticas contábeis adotadas pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2012, não havia lucro não realizado entre as companhias.
2.3

Conversão de moeda estrangeira

(a)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados e apresentados em reais, que é a
moeda funcional da Companhia e também a sua moeda de apresentação.

(b)

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas de
câmbios vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação
dessas transações e da conversão dos ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira
pelas taxas de câmbio do fim do exercício são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.4

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor.

2.5

Ativos financeiros

2.5.1

Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria de empréstimos e recebíveis e ativos
financeiros a valor justo por meio de resultado. A classificação depende da finalidade para a qual os
ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros
no reconhecimento inicial.

(a)

Ativos financeiros ao valor justo
por meio do resultado
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para
negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins
de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria correspondem aos Títulos e valores mobiliários
(Nota 7) e estão classificados como ativos circulantes.
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(b)

Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis não cotados em mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com
prazo de recebimento previsto para ocorrer após 12 meses da data de emissão do balanço (estes são
classificados no realizável a longo prazo). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem
contas a receber, créditos a recuperar, parte relacionada, depósitos caucionados e caixa e equivalentes
de caixa.

2.5.2

Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação.
Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos;
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os
benefícios de propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são,
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Resultado
financeiro líquido" no período em que ocorrem.
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva
de juros. A companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (impairment) em
um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros. O teste para verificação de impairment das
contas a receber de clientes está descrito na Nota 2.6.

2.5.3

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

2.6

Contas a receber de clientes mensalidades a receber
As contas a receber são decorrentes da prestação de serviços de atividades de ensino e não incluem
montantes de serviços prestados após as datas do balanço. Os recebimentos referentes a cursos não
iniciados até as datas do balanço são contabilizados como mensalidades recebidas antecipadamente.
O contas a receber corresponde a parcela da receita apropriada, sobre o qual se deduzem as parcelas
recebidas, determinando-se o valor do contas a receber. Caso o montante das parcelas recebidas fosse
superior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo seria classificado como adiantamento de clientes,
no passivo.
Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva
de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das
contas a receber. A política contábil para estabelecer a provisão requer a análise individual dos
inadimplentes em relação às medidas de cobrança adotadas por departamento responsável e, de acordo
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com o estágio de cobrança, é estimado um montante de provisão a ser constituída, que pode representar
um percentual do título de acordo com seu histórico ou sua totalidade.
2.7

Investimentos

(a)

Demonstrações financeiras consolidadas
A Companhia possui participação de 50% na sociedade controlada em conjunto HSM Marcas Ltda.
("HSM Marcas"), sobre a qual a Companhia tem controle compartilhado com o Grupo RBS. O
investimento em controlada em conjunto é contabilizado pelo método de equivalência patrimonial,
segundo o qual a participação proporcional da Companhia nos lucros ou prejuízos é reconhecida na
demonstração do resultado.
O investimento da Companhia em controlada em conjunto inclui ainda ágio identificado na aquisição,
representado pela diferença positiva entre o valor da compra e o valor contábil da participação da
Companhia nos ativos líquidos (patrimônio líquido contábil), o qual está fundamentado na marca HSM,
a qual é cedida para uso pela Companhia e para a outra sócia quotista, com a qual é compartilhado o
controle, mediante o pagamento de royalties (Notas 13 e 17).

(b)

Demonstrações financeiras da controladora
Além do investimento na sociedade controlada em conjunto, contabilizado na forma referida no
tópico (a), a Companhia possui investimento na subsidiária integral HSM Editora, o qual também é
contabilizado pelo método da equivalência patrimonial (Nota 2.2).

2.8

Imobilizado
Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição, menos depreciação e
qualquer perda não recuperável acumuladas. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens, excluindo os custos de financiamento.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros
associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e
manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais
durante a vida útil estimada, conforme taxas anuais referidas na Nota 14.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, ao final de
cada exercício.

2.9

Ativos intangíveis
As licenças de software e uso, bem como o custo com desenvolvimento de vídeos e de materiais
didáticos, são capitalizados com base nos custos incorridos. Esses custos são amortizados durante sua
vida útil estimável, conforme divulgado na Nota 15. Os custos associados à manutenção de softwares são
reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
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2.10

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por
impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.

2.11

Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar dos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e subsequentemente mensurado pelo custo
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao
valor da fatura correspondente.

2.12

Empréstimos
Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, o valor recebido do
banco, líquido dos custos de transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado.
As despesas com juros são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva ao longo do prazo
do empréstimo de tal forma que, na data do vencimento, o saldo contábil corresponde ao valor devido.
Os juros são registrados como despesas financeiras.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

2.13

Provisões
As provisões são reconhecidas quando: (a) a Companhia tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados; (b) é provável que um saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação; e (c) o valor possa ser estimado com segurança.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a
obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o do
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.14

Reconhecimento da receita

(a)

Prestação de serviços educacionais
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços
no curso normal das atividades da Companhia, sendo reconhecida com base na etapa de execução dos
serviços até a data-base do balanço (aulas ministradas), compreendendo parcelas já faturadas ou a
faturar pelos serviços prestados, na medida em que todos os custos relacionados com os serviços
prestados podem ser mensurados confiavelmente.
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A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos
concedidos (Nota 22).
Os recebimentos antecipados de alunos correspondentes a aulas ainda não ministradas são registrados
como "Adiantamentos de clientes" e são reconhecidos no resultado quando os serviços são prestados.
Os descontos nas mensalidades concedidos a alunos, por indicação de novos alunos, são reconhecidos
contabilmente no mesmo período de reconhecimento da respectiva receita.
(b)

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva.

2.15

Imposto de renda e contribuição
social corrente e diferido
As despesas fiscais do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social corrente e
diferido. O imposto é reconhecido na demonstração do resultado.
Os encargos do imposto de renda e da contribuição social correntes são calculados com base nas leis
tributárias em vigor ou substancialmente promulgadas, na data do balanço.
A empresa constitui diferido passivo sobre o saldo da variação cambial não realizada, a qual é tributada
pelo regime de caixa.
Em virtude da inexistência de histórico de lucratividade e outros indícios que tornem provável a
compensação dos créditos fiscais com lucros a serem gerados no futuro, a Companhia não constitui
imposto de renda e contribuição social diferidos ativos sobre os créditos fiscais existentes na data das
demonstrações financeiras.

2.16

Benefícios a funcionários
A Companhia não possui planos de pensão ou outras obrigações pós-aposentadoria ou pós-demissão. Os
custos de demissões são reconhecidos quando a Companhia está formalmente comprometida com o
encerramento do vínculo empregatício de funcionários.

2.17

Capital social
O capital social é composto exclusivamente por ações ordinárias, classificadas no patrimônio líquido.

2.18

Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como passivo nas
demonstrações financeiras no período em que a distribuição é aprovada por eles, ou quando da
proposição, pela administração, do dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia. A
Companhia não vem apresentando lucros que requeiram a distribuição de dividendos.
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3

Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e premissas contábeis críticas são aquelas que são importantes para descrever e registrar
a situação financeira da Companhia e exigem poder de análise e decisão, bem como a utilização de
estimativas e premissas mais complexas e subjetivas por parte da administração. A aplicação dessas
políticas contábeis críticas exige com frequência análise e decisão pela administração a respeito dos
efeitos de assuntos que são inerentemente incertos com relação aos resultados operacionais e ao valor
contábil dos ativos e passivos.
Os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia reais poderão ser diferentes daqueles
previstos.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício financeiro,
referem-se ao valor recuperável dos ativos não financeiros, quais sejam: (a) investimento em sociedade
controlada em conjunto e correspondente ágio; (b) bens tangíveis integrantes do ativo imobilizado; e
(c) ativo intangível.
A definição da vida útil do ativo imobilizado e do intangível leva em consideração a estimativa sobre a
vida útil-econômica de tais ativos, apurada com base no conhecimento que a administração tem destes.
Para fins de avaliação do valor de recuperação desses ativos não financeiros, foi considerado o valor de
realização desses ativos, levando em consideração o valor da recente transação de venda da participação
societária da acionista BR Educação, cujo ativo corresponde a 50% de participação na Companhia e na
sua sociedade ligada HSM do Brasil S.A. ("HSM do Brasil"), para a Anima Educação (Nota 30(b)).
Para apuração do valor dessa transação, as partes consideraram, entre outros, o potencial de geração de
resultado dos referidos ativos, considerando o método de fluxo de caixa descontado. O uso de projeções
de fluxo de caixa futuro, com base no julgamento do potencial de geração de resultados desses ativos e
utilizando-se taxas estimadas de juros para desconto a valor presente, requerem estimativas e premissas
mais complexas e subjetivas por parte das partes que realizaram a operação, notadamente pelas
operações atuais não possuírem um histórico de geração de lucros.
Novas transações envolvendo esses ativos ou outros similares poderão indicar valores divergentes
daqueles utilizados nessa transação e tomados como base para fins de determinação da avaliação de
impairment por ocasião da preparação destas demonstrações financeiras.

4

Gestão de risco financeiro e de capital

4.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de
moeda e risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da
empresa se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais
efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, que identifica, avalia e protege a Companhia
contra eventuais riscos financeiros, em cooperação com os acionistas.
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(a)

Risco de mercado
Risco cambial
Esse risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas
de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado ou
devido a fornecedores.
A Companhia efetua a contratação de palestrantes, que recebem em moeda estrangeira, bem como
presta serviços a empresa localizada no exterior. Em 31 de dezembro de 2012 a Companhia possuía
contas a receber exposta a variação do dólar estadunidense, no montante de R$ 590 (2011 - R$ 665).

(b)

Risco com taxa de juros
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas devido a flutuações nas taxas
de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no
mercado (Nota 16). A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado.

(c)

Risco de crédito
A política de vendas da Companhia está diretamente associada ao nível de risco de crédito a que está
disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A administração da Companhia tem como política
receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia, sendo reconhecida na
receita com base na etapa de execução dos serviços até a data-base do balanço (aulas ministradas),
concedendo prazos para pagamento a clientes corporativos e alunos, como medida para mitigar o risco
de crédito.

(d)

Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelos profissionais de finanças que monitoram continuamente a
liquidez para assegurar que a Companhia tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
Conforme mencionado na Nota 1, os acionistas se comprometem a buscar formas de financiamento da
necessidade de caixa da Companhia, seja por meio de empréstimo com bancos de primeira linha ou
empréstimo dos próprios acionistas.

4.2

Gestão de capital
O capital não é administrado exclusivamente ao nível da Companhia, mas levando em consideração a
gestão feita pela sociedade controladora, levando também em consideração a parte relacionada HSM do
Brasil e a sociedade controlada de HSM Editora.
Os objetivos da Companhia ao administrar o capital são os de salvaguardar a capacidade de
continuidade de todas essas empresas para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
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5

Instrumentos financeiros
Com exceção dos títulos e valores mobiliários, que são classificados como ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado (Nota 6), os demais ativos financeiros são classificados como "Empréstimos
e recebíveis" e os passivos como "Outros passivos financeiros".

6

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Bancos
Certificado de Depósito Bancário (CDB) (*)

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

3
200

1
12

3
200
41

203

13

244

(*) As aplicações em CDB são mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de
curto prazo. Esses Certificados de Depósitos Bancários foram remunerados, em média, a 101,97%
do CDI e possuem liquidez imediata.
7

Títulos e valores mobiliários
Referem-se a uma carteira de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), remunerados a 99% dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), aplicados na terceira maior instituição financeira do
país, em ativos, de acordo com o Banco Central do Brasil. Tais títulos e valores mobiliários são
classificados na categoria "Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado".

8

Contas a receber de clientes

Parcelas faturadas
Parcelas a faturar

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

855
160

352
200

1.097
160

1.015

552

1.257

As parcelas a faturar correspondem a aulas já ministradas e ainda não faturadas em função das
condições comerciais de venda e contas a receber referente a vendas livros efetuadas pelas livrarias.
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9

Adiantamentos a terceiros
Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

906

873

906
2

Circulante

906
(666)

873
(193)

908
(668)

Não circulante

(240)

(680)

(240)

Conteúdo programático
Adiantamentos

A Companhia celebrou contratos com diversos professores para utilização da imagem de vídeos e outros
materiais pelo prazo de três anos. Esses contratos foram firmados em reais e referenciados em dólares.
Nesses contratos, existem cláusulas sobre a antecipação de pagamento da remuneração, que
correspondem aos valores apresentados nesta rubrica.
Quando os serviços forem prestados, ou seja, de acordo com o início dos cursos relacionados a esses
respectivos autores, esses adiantamentos serão baixados e considerados como custo dos serviços,
proporcionalmente ao percentual de 3,5% a 5% sobre a receita líquida mensal.
10

Estoques - consolidado
Referem-se a materiais utilizados na produção de livros e livros produzidos em poder da sociedade
HSM Editora ou em consignação nas livrarias.

11

Impostos a recuperar

IRRF sobre aplicação financeira
IRRF a compensar
INSS a compensar
ISS a compensar
CSLL retido na fonte
IRRF retido a maior
Antecipação de ISS
CSLL a compensar
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Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

36
66
18
12
37
2
10
5

36
25

39
66
18
12
37
2
10
5

186

72

8
3
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12

Outros ativos circulantes

Adiantamento para aquisição de investimento
Adiantamento a empregados
Adiantamento de viagens
Outros

Controladora
e consolidado

Controladora

2012

2011

3
1
1

162
15
24
6

5

207

A Companhia firmou em 7 de julho de 2011, Contrato de Compra e Venda e Unidade e Outras Avenças
para fins de aquisição da Faculdade Módulo Paulista, instituição de ensino até então mantida pela
MD Educacional Ltda., pelo valor de R$ 1.000, realizando, nessa data, um adiantamento referente à
transação no valor de R$ 162 (Nota 15).
13

Investimentos

(a)

Composição dos saldos

HSM Editora
HSM Marcas
Ágio na aquisição da HSM Marcas

(b)

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

353
2.652
4.940

2.597
4.940

2.652
4.940

7.945

7.537

7.592

Aquisição da HSM Marcas
Em 31 de agosto de 2011, a Companhia adquiriu 2.559.567 cotas equivalentes a 50% do capital social da
HSM Marcas, pelo montante de R$ 7.500, sendo o valor de R$ 4.940 corresponde ao ágio na operação,
apurado com base na diferença entre o valor pago e o valor patrimonial contábil, fundamentado na
mais-valia das marcas de propriedade da HSM Marcas (HSM, HSM Business School, HSM Escola de
Negócios, entre outras), sobre as quais recebe royalties. Nessa mesma data, a Companhia firmou
"Contrato de Licença de Uso de Marcas" para uso dessas marcas (Nota 17).

(c)

Constituição da HSM Editora
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 3 de janeiro de 2012, foi ratificada a
deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 22 de novembro de 2011, para a constituição da
HSM Editora, na forma de subsidiária integral. O valor do capital social é de R$ 1.121, integralizado em
moeda corrente nacional.
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A HSM Editora tem como objeto social a atividade editorial e a prática do comércio em geral,
compreendendo ainda a edição, compra e venda, distribuição, importação e exportação de produtos em
geral, especialmente livros, capítulos, apostilas, materiais didáticos, revistas e publicações técnicas, em
formato tradicional (físico) e/ou eletrônico.
(d)

Informações sobre as sociedades

Ações/quotas possuídas
Participação no capital social - %

2012

2011

HSM Marcas

HSM Editora

HSM Marcas

2.559.567
50

15.842.544
100

2.559.567
50

Seguem abaixo os resultados da participação, na HSM Marcas e HSM Editora, bem como o total de seus
ativos e passivos:

(e)

Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício

Ativo

Passivo

Receita

Em 31 de dezembro de 2012
HSM Marcas
HSM Editora

5.356
863

52
863

193
428

110
(768)

Em 31 de dezembro de 2011
HSM Marcas

5.257

63

63

(30)

Movimentação dos investimentos e do ágio
HSM Marcas
Em 31 de dezembro de 2010
Aquisição de participação (b)
Equivalência patrimonial

HSM Editora

7.500
37

Em 31 de dezembro de 2011
Constituição da sociedade (c)
Equivalência patrimonial

7.537

Em 31 de dezembro de 2012

7.592

55
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H

Imobilizado
Controladora
Equipamentos
de tecnologia informática

Móveis e
utensílios

713

Em 31 de dezembro de 2010
Aquisição
Transferências
Depreciação

74
361
(34)

961
1.137
(110)

Em 31 de dezembro de 2011

401

1.988

Custo total
Depreciação acumulada

435
(34)

Em 31 de dezembro de 2011
Aquisição
Transferências
Depreciação
Baixas

401
92
3
(101)

Em 31 de dezembro de 2012

Instalações

1

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Biblioteca

Imobilizações
em andamento

470
4.175
(4.632)

Total
544
5.958

1

3.705

1

13

6.109

2.098
(110)

1

3.953
(248)

2
(1)

13

6.502
(393)

1.988
147
3
(214)
1

1
10

3.705
194
268
(872)
(4)

1
1

395

1.925

9

3.291

1

4

5.625

Custo total
Depreciação acumulada

530
(135)

2.249
(324)

11
(2)

4.411
(1.120)

3
(2)

4

7.208
(1.583)

Valor residual

395

1.925

9

3.291

1

4

5.625

20

10

20

33,3

33,3

10

10

2
(2)

Benfeitorias
em andamento

(1)

(2)

2

Máquinas e
equipamentos

451
3.502
(248)

Taxas anuais de depreciação - % a.a.

5
(5)

Equipamentos
de comunicação

(393)

13
4

(13)

270
(261)

(1)
(9)

6.109
718
(1.190)
(12)
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H

Consolidado
Equipamentos
de tecnologia informática

Móveis e
utensílios

714

Em 31 de dezembro de 2010
Aquisição
Transferências
Depreciação

74
361
(34)

961
1.137
(110)

Em 31 de dezembro de 2011

401

1.988

Custo total
Depreciação acumulada

435
(34)

Em 31 de dezembro de 2011
Aquisição
Transferências
Depreciação
Baixas

401
287
3
(101)

Em 31 de dezembro de 2012

Instalações

1

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Biblioteca

Máquinas e
equipamentos

470
4.175
(4.632)

Total
544
5.958

1

3.705

1

13

6.109

2.098
(110)

1

3.953
(248)

2
(1)

13

6.502
(393)

1.988
147
3
(214)
1

1
10

3.705
194
268
(872)
(4)

1
1

590

1.925

9

3.291

1

4

5.820

Custo total
Depreciação acumulada

725
(135)

2.249
(324)

11
(2)

4.411
(1.120)

3
(2)

4

7.403
(1.583)

Valor residual

590

1.925

9

3.291

1

4

5.820

20

10

20

33,3

33,3

10

10

2
(2)

Imobilizações
em andamento

(1)

(2)

2

Benfeitorias
em andamento

451
3.502
(248)

Taxas anuais de depreciação - % a.a.

5
(5)

Equipamentos
de comunicação

(393)

13
4
(13)

(1)

270
(261)
(9)

Imobilizações em andamento - em 2012 foi aberta filial no Rio de Janeiro, a qual entrou em operação nesse mesmo exercício.

6.109
913
(1.190)
(12)
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Intangível
O intangível é composto pelos seguintes itens:
.

Softwares - referem-se aos custos incorridos no desenvolvimento de softwares utilizados para
controle de frequência de alunos, notas, conteúdos didáticos e cursos ministrados. Esse sistema
também efetua os controles de avaliação dos alunos, contas a receber e adiantamentos. Parcela do
sistema, em desenvolvimento e que ainda não entrou em operação, está apresentado em rubrica
específica de "Software em desenvolvimento".

.

Vídeos de treinamento - referem-se a vídeos produzidos por diversos autores e que se são utilizados
nas aulas/cursos ministrados, parcela dos quais encontra-se em produção e classificados em rubrica
específica de "Vídeos de treinamento em desenvolvimento".

.

Material didático - refere-se ao material didático desenvolvido para os cursos ministrados EDP e
MBA que vem sendo utilizados regularmente, parcela dos quais encontra-se em desenvolvimento e
apresentado em rubrica específica de "Material didático em desenvolvimento".

.

Licença de uso - uso de conteúdo do Instituto Drucker, que pertence à Claremont University. A
Companhia pode fazer uso desse conteúdo no curso de MBA em Gestão Empresarial e nas
12 disciplinas de módulo específico, pelo período de 7 anos. Atualmente, o Instituto oferece diversos
programas e atua com diversas empresas utilizando a metodologia da Drucker Curriculum e todo
conteúdo produzido (livros, vídeos, artigos, programa de rádio).

.

Outras licenças de uso - referem-se a licenças de uso de informação referentes ao Project Builder
(sistema de Gestão de Projetos contratado para uso interno do time de Associados), Royalty Free e
Fontes Efra (para utilização em peças publicitárias e propagandas), Starline, licença de uso Youknow
para acesso dos alunos e Acervo HSM do Brasil Nota 17(e).

.

Mantença Faculdade Módulo Paulista - em 7 de julho de 2011 foi firmado contrato de compra da
Faculdade Módulo Paulista, instituição de ensino até então mantida pela MD Educacional Ltda., pelo
valor de R$ 1.000, tendo sido pago R$ 162 até 31 de dezembro de 2011 (Nota 12) e pago R$ 338 no
decorrer de 2012. O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2012, no montante de R$ 521, está sujeito a
juros calculados com base na variação dos Certificados de Depósito Bancário, da seguinte forma:
.. 25% do preço (R$ 250) que será pago um ano após a data de publicação do deferimento do Pedido
de Transferência de Mantença pelo MEC, publicado em 31 de maio de 2012, corrigidos pelo CDI;
.. 25% do preço (R$ 250) que será pago dois anos após a data de publicação do deferimento do
Pedido de Transferência de Mantença pelo MEC, corrigidos pelo CDI.

A MD Educacional Ltda. possui ativos relacionados a 7 licenças para ministrar cursos de graduação
como tecnólogo nas áreas de Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira,
Logística, Marketing, Redes de Computadores e Sistemas para Internet, com 150 vagas cada e 2 cursos
de bacharelado, em administração com 100 vagas e Sistemas da Informação com 150 vagas.
Todos os cursos são reconhecidas por portarias emitidas pelo MEC e publicadas no Diario Oficial. O
acervo de livros relacionados a esses cursos também foram adquiridos pela Companhia.
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Controladora

Software

Vídeos de
treinamento

Em 31 de dezembro de 2010
Aquisição
Transferências
Amortização

130
8
(11)

337

Em 31 de dezembro de 2011

Material
didático

Licença de
uso - conteúdo
Instituto
Druker

Material
didático em
desenvolvimento

Mantença
Faculdade
Módulo
Paulista

Total

716

200

2.202

45

406

3.734

352

218
(18)

2.202

45

406

3.782
(48)

81
231
2.226
(235)

352

200
282
110
(171)
(132)

2.202
657
(1.990)

45
90
(37)

406
607
(689)

313

2.303

304

289

50

98

313

1.062

5.099

597
(230)

406
(93)

2.541
(238)

352
(48)

478
(189)

50

98

313

1.062

5.897
(798)

367

313

2.303

304

289

50

98

313

1.062

5.099

20

33,33

20

14,3

50 e 20

352

127

321

81

352

138
(11)

337
(16)

84
(3)

Em 31 de dezembro de 2011
Aquisição
Transferências
Amortização
Baixas

127
116
343
(219)

321
32
37
(77)

Em 31 de dezembro de 2012

367

Custo total
Amortização acumulada

Taxas anuais de amortização - % ao ano

Vídeos de
treinamento em
desenvolvimento
45

(16)

Valor residual

Software em
desenvolvimento
700
1.863
(361)

15
69
(3)

Custo total
Amortização acumulada

Outras
licenças
de uso

(48)

218
(18)

(819)

700
3.082

474
(68)

(48)

1.062

3.734
3.077
(750)
(962)

(11)
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Consolidado

Software

Vídeos de
treinamento

Em 31 de dezembro de 2010
Aquisição
Transferências
Amortização

130
8
(11)

337

Em 31 de dezembro de 2011

Material
didático

Licença de
uso - conteúdo
Instituto
Druker

Material
didático em
desenvolvimento

Mantença
Faculdade
Módulo
Paulista

Total

717

200

2.202

45

406

3.734

352

218
(18)

2.202

45

406

3.782
(48)

81
231
2.226
(235)

352

200
366
110
(171)
(132)

2.202
657
(1.990)

45
90
(37)

406
607
(689)

313

2.303

304

373

50

98

313

1.061

5.182

597
(230)

406
(93)

2.541
(238)

352
(48)

562
(189)

50

98

313

1.061

5.980
(798)

367

313

2.303

304

373

50

98

313

1.061

5.182

20

33,33

20

14,3

50 e 20

352

127

321

81

352

138
(11)

337
(16)

84
(3)

Em 31 de dezembro de 2011
Aquisição
Transferências
Amortização
Baixas

127
116
343
(219)

321
32
37
(77)

Em 31 de dezembro de 2012

367

Custo total
Amortização acumulada

Taxas anuais de amortização – % ao ano

Vídeos de
treinamento em
desenvolvimento
45

(16)

Valor residual

Software em
desenvolvimento
700
1.863
(361)

15
69
(3)

Custo total
Amortização acumulada

Outras
licenças
de uso

(48)

218
(18)

(819)

700
3.082

474
(68)

(48)

1.061

3.734
3.160
(750)
(962)

(11)
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Financiamentos
Refere-se a compras de equipamentos de informática efetuadas com cartão de crédito do BNDES, as
quais serão pagas em 48 parcelas iguais, mensais e consecutivas, com juros de 0,91% ao mês.
O passivo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

Ano
2012
2013
2014
2015
2016

Não circulante
Partes relacionadas

(a)

Ativo

2011

Controladora
e consolidado

Controladora

52
38
29
12

Circulante

17

2012

11
12
5

131
(52)

28
(11)

79

17

Controladora

HSM Editora
(b)

Passivo

2012

2011

401

0

Controladora e consolidado

HSM Marcas (i)
HSM do Brasil
BR Educação (ii)
Circulante
Não circulante

2012

2011

135
8.425

33
16
7.762

8.560
(8.560)

7.811
49
7.762
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(i)

HSM Marcas
De acordo com os termos do "Contrato de Licença de uso de Marcas", firmado em 31 de agosto de 2011, a
Companhia deve royalties pela utilização de marcas à HSM Marcas, no valor de R$ 8 mensais, ou o
equivalente a 1% do faturamento líquido mensal da Companhia, prevalecendo o que for maior. Os
valores devidos no exercício de 2012 totalizaram R$ 102 (2011 - R$ 33), estando classificados na rubrica
"Custo dos serviços prestados" da demonstração do resultado, conforme abertura na Nota 23.

(ii)

BR Educação
Refere-se ao valor a pagar por conta da aquisição da participação na sociedade controlada em conjunto
HSM Marcas junto a BR Educação (Nota 13). De acordo com os termos do "Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças", datado de 31 de agosto de 2011, o valor da
transação deverá ser liquidado em 31 de dezembro de 2013, podendo ser total ou parcialmente pré-pago
na medida em que a compradora tenha lucro ou caixa suficientes para efetuar o referido pagamento. O
valor principal é corrigido mensalmente pela variação do CDI, motivo pelo qual em 2012 o saldo foi
transferido para o passivo circulante.
A cláusula 2.3 do contrato estabelece que: "Caso a compradora não tenha lucro e caixa suficientes para
quitar o preço na data de vencimento, a compradora deverá enviar, nesta data, aos acionistas da
compradora, uma notificação informando-os sobre a não quitação do preço. Em caso de recebimento da
notificação mencionada acima, ou da não quitação, pela compradora, do preço por qualquer motivo,
cada um dos acionistas da compradora se obriga, pelo presente instrumento, de forma irrevogável e
irretratável a aprovar um aumento de capital da compradora, correspondente ao valor do saldo do preço
em aberto, e subscrever e integralizar referido aumento de capital, proporcionalmente à sua respectiva
participação no capital social da compradora, dentro de 5 dias úteis a contar da data de vencimento."
Conforme mencionado na Nota 30(a), em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 23 de março
de 2013 foi deliberado o aumento de capital da Companhia, mediante a capitalização do saldo
naquela data.
A movimentação ocorrida no exercício pode ser assim demonstrada:
Controladora e consolidado
2012
No início do exercício
Aquisição de participação societária
Juros apropriados

(c)

2011

7.762
663

7.500
262

8.425

7.762

Outras operações
Acervo HSM do Brasil - conforme contrato firmado em 21 de fevereiro de 2011, a HSM do Brasil cedeu,
por tempo indeterminado, conteúdo referente a determinadas palestras, aulas, reportagens, matérias,
notícias, entrevistas, textos, fotografias, vídeos, fonogramas, imagens ou elementos audiovisuais, detido
pela HSM do Brasil até 18 de agosto de 2009, para uso exclusivo pela Companhia em suas operações,
pelo valor de R$ 194 ("Preço de Licenciamento"), o qual foi registrado no ativo intangível.
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(d)

Remuneração do pessoal-chave da administração
A administração inclui o Conselho da Administração e os diretores da Companhia. A remuneração paga
à administração ou a pagar pelo pessoal-chave da administração está apresentada a seguir:
2012

2011

2.061
447
572
84

1.933
392
278
99

3.164

2.702

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

160
34
5
142
22
35

189
32
6
192
24
9

160
38
5
158
22
35

398

452

418

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

51
160
418

202
203

51
160
439

629

405

650

Honorários
Contribuição para Seguridade Social
Bônus e remuneração adicional
Outros

18

Impostos, taxas e contribuições

INSS
FGTS
Contribuição social retida na fonte
Imposto de renda retido na fonte
ISSQN a pagar
Outros impostos e contribuições a recolher

19

Obrigações trabalhistas

Salários a pagar
Bonificações a pagar (*)
Provisão para férias e encargos

(*) Adicionalmente à remuneração paga em retribuição aos serviços pelos diretores, os executivos farão
jus ao valor equivalente a uma remuneração mensal, a ser paga em 31 de março de cada ano,
calculada de forma proporcional à data-base de posse do executivo.
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20

Adiantamento de clientes
Referem-se a recebimentos antecipados de cursos a serem ministrados no exercício subsequente.

21

Patrimônio líquido

(a)

Capital social
O capital social está dividido em 173.220 (2011 - 112.474) ações todas ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, divididas entre os acionistas da seguinte forma:
Número de ações

BR Educação Executiva S.A.
RBS Mídias, Digital e Participações S.A.

2012

2011

86.610
86.610

56.237
56.237

173.220

112.474

A movimentação ocorrida no capital social, aprovada através de Assembleias Gerais Extraordinárias,
pode assim ser resumida:
Valor
Em 31 de dezembro de 2010
9 de maio de 2011 - capitalização de adiantamento
31 de agosto de 2011 - capitalização de adiantamento
6 de setembro de 2011 - integralização
3, 4 e 6 de outubro de 2011 - integralização
1o e 27 de novembro de 2011 - integralização

600
3.683
14.296
2.304
1.200
3.500

Em 31 de dezembro de 2011
2 de janeiro de 2012- integralização
1o de fevereiro de 2012 - integralização
1o de março de 2012 - integralização
2 de abril de 2012 - integralização
2 de maio de 2012 - integralização
1o de junho de 2012 - integralização
1o de julho de 2012 - integralização
5 de setembro de 2012 - integralização
1o de outubro de 2012 - integralização
1o de novembro de 2012 - integralização
3 de dezembro de 2012 - integralização

25.583
3.667
3.460
2.354
2.186
1.614
1.272
2.210
2.348
1.776
1.636
1.348

Em 31 de dezembro de 2012

49.454
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(b)

Prejuízo básico por ação
O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo pela quantidade média ponderada
de ações durante o exercício.
2012
Prejuízo do exercício
Quantidade média ponderada de ações (milhares)
Prejuízo básico por ação - R$

2011

(21.970)
151,91

(15.288)
49,35

144,63

309,79

A Companhia não possui instrumentos com potenciais efeitos diluidores de participação dos acionistas
para determinação do prejuízo diluído por ação.
22

Receita
Análise de receita por categoria
Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

Prestação de serviços - cursos abertos
Prestação de serviços - cursos fechados
Prestação de serviços - bolsas de estudos
Taxas administrativas
Feiras, eventos e palestras

1.628
3.690
1.107
3

342
1.100
106

1.628
3.690
1.107
3

Receita de serviços
Venda de material didático

6.428
194

1.659

6.428
950

6.622

1.659

7.378

111

Bolsas de estudos
Impostos e contribuições sobre serviços (ISSQN,
PIS e COFINS)
Devolução de material didático
Descontos concedidos

(1.107)

(105)

(1.107)

(302)

(135)

(302)
(55)
(273)

Deduções da receita

(1.409)

(240)

(1.735)

5.213

1.419

5.641
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23

Custo dos serviços prestados
Composição dos custos dos serviços prestados por natureza:

2012
Custo das mercadorias vendidas
Professores
Salários
Encargos sociais
Depreciação e amortização
Despesa com aluguel e condomínio
Despesas com coordenadores
Despesa com locações de equipamentos
Serviços de terceiros
Despesas com coffee break
Despesas com royalties pela utilização da marca
Material didático
Brindes e marketing
Despesas de viagens
Outros

(1.339)
(3.021)
(1.103)
(1.128)
(1.648)
(387)
(163)
(218)
(163)
(102)
(100)
(72)
(136)
(168)
(9.748)

24

Controladora

Consolidado

2011

2012

(80)
(43)
(213)
(112)
(33)
(119)
(233)
(77)
(61)

(129)
(1.339)
(3.021)
(1.103)
(1.128)
(1.648)
(387)
(163)
(218)
(163)
(102)
(100)
(72)
(136)
(191)

(1.640)

(9.900)

(463)
(206)

Despesas operacionais
Composição das despesas administrativas e comerciais por natureza:

Salários
Encargos Sociais
Advocacia
Contabilidade
Consultoria
Assessoria e imprensa
Limpeza e higiene
Feiras eventos e palestras
Serviços prestados pessoas jurídicas
Serviços prestados e impostos - exterior
Serviços transmissão de eventos
Publicidade e Marketing
Website e newsletters
Gastos com aluguéis, condomínio e locação de equipamentos
Manutenção e conservação
Comunicação
Passagens e hospedagem
Brindes e material promocional
Depreciação e amortização
Resultado da participação societária
Resultado com baixa de ativo intangível
Outras despesas

Controladora

Consolidado

2012

2011

2012

(4.812)
(1.756)
(187)
(279)
(207)
(171)
(112)
(120)
(508)
(857)
(189)
(2.139)
(215)
(549)
(392)
(247)
(654)
(178)
(811)
(768)
(772)
(1.155)

(5.195)
(1.929)
(287)
(395)
(133)
(441)
(72)
(133)
(423)
(57)

(1.869)
(9)
(180)
(396)
(120)
(234)

(5.321)
(1.876)
(188)
(356)
(207)
(232)
(112)
(120)
(622)
(857)
(190)
(2.214)
(215)
(549)
(392)
(250)
(669)
(191)
(812)

(483)

(772)
(1.162)

(15.071)

(17.307)

(17.078)

723

(2.715)

HSM Educação S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2012
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

25

Resultado financeiro líquido

2012

Consolidado

2011

2012

Juros pagos ou incorridos
Despesas bancárias
Variação cambial
Multa e juros
Descontos financeiros concedidos
Outras despesas financeiras

(695)
(9)
(86)

(262)
(7)
(2)
(11)

(696)
(11)
(86)

Despesas financeiras

(792)

(282)

(795)

Receitas de aplicações financeiras
Outras receitas financeiras
Variação cambial
Descontos financeiros obtidos
Juros ativos

187
48
120
3
1

166
4
79

203
48
120
4
0

Receitas financeiras

359

249

375

(433)

(33)

(420)

(1)
(1)

Despesas financeiras líquidas

26

Controladora

(1)
(1)

Imposto de renda e contribuição social
A Companhia tem prejuízos fiscais de R$ 36.426 (2011 - R$ 14.664) e base negativa de contribuição
social de R$ 36.465 (2011 - R$ 14.664), passíveis de compensação com lucros tributários futuros,
conforme legislação vigente e sem prazo de prescrição. Por estar em estágio inicial de operações e
consequentemente não apresentar histórico de resultados, não houve registro contábil dos referidos
prejuízos fiscais.
No exercício de 2012, a Companhia constituiu passivo de imposto de renda e contribuição social
diferidos de R$ 39 sobre o saldo de receita de variação cambial a ser tributada quando realizada.

27

Depósito caução
A Companhia efetuou a locação do conjunto da Torre Empresarial do World Trade Center de São Paulo,
Avenida das Nações Unidas 12551, localizados no 4o e 11o pavimento. O prazo de contrato de aluguel de
cada pavimento é de 60 e 36 meses, findando em 26 de setembro de 2015 e 31 de janeiro de 2014,
respectivamente.
Em 2011, foram efetuados depósitos caução do aluguel referente à sede da Companhia e da unidade de
ensino no valor de R$ 312 (2011 - R$ 281) referente a três meses de aluguel. Os montantes serão
devolvidos à Companhia ao final dos contratos de aluguel atualizado pela variação do índice IGP-DI,
como estabelecido pelo contrato de locação.

28

Contingências
A Companhia não possui passivos contingentes relacionados a ações judiciais decorrentes do curso
normal dos negócios. Por ocasião da aquisição da compra da Faculdade Módulo Paulista em 7 de julho
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de 2011 (Nota 15), processos trabalhistas e cíveis estimados em R$ 2.274 e R$ 216, respectivamente,
foram movidos contra a vendedora e encontravam-se pendentes de trânsito julgado final. De acordo com
o contrato de aquisição, a vendedora declara-se solidariamente responsável pelos mesmos, bem como
por toda e qualquer passivo, contingência ou demanda, decorrente de quaisquer fatos, atos ou omissão
ocorridos em data anterior ao contrato de venda, motivo pelo qual nenhum passivo foi consignado nas
demonstrações financeiras da Companhia.
29

Seguros
A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los,
contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação. As coberturas foram
contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus
consultores de seguros.
Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia apresentava as seguintes principais apólices de seguro
contratadas com terceiros:
Montante da
cobertura

Bens segurados

Riscos cobertos

Ativos fixos

Incêndio/raio/explosão/danos elétricos/vendaval
a fumaça
Responsabilidade civil

Patrimônio
30

Eventos subsequentes

(a)

Na Companhia

2.712
500

Em Assembleia Gerais Extraordinárias (AGE) realizadas em 28 de janeiro e 25 de fevereiro de 2013,
foram deliberados o aumento de capital social da Companhia, no montante de R$ 934 e R$ 640,
respectivamente, de forma proporcional entre os acionistas.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de março de 2013 foi deliberado o aumento de
capital no montante de R$ 8.552, representado pelo saldo a pagar à BR Educação em 31 de dezembro
de 2012, no montante de R$ 8.425 (Nota 17(b)), acrescido dos juros incorridos até aquela data, com
diluição da participação acionária detida pelo Grupo RBS na Companhia.
Em 23 de maio de 2013, conforme termo de transferência de ações, foram transferidas 14.306 ações
ordinárias da Companhia, pertencentes à BR Educação, para o Grupo RBS, em função deste ter
renunciado à opção de compra para adquirir ações de emissão da sociedade ligada HSM do Brasil S.A.
Ao final dessas operações, a BR Educação e o Grupo RBS voltaram a deter, de forma igualitária, a
participação de 50% no capital do social da Companhia.
(b)

Controladora
Em 28 de janeiro de 2013, a controladora da BR Educação, BR Educacional FIP e o Grupo RBS
comunicaram que a Anima Educação passou a ser a única acionista da BR Educação, através de
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operação que envolveu (i) a alienação, pelo BR Eduacacional FIP, da totalidade de sua participação no
capital social da BR Educação; e (ii) a cessão do controle da Companhia para a Anima Educação, através
de acordo de acionistas.
A operação envolveu o pagamento de R$ 18.000 e a transferência de 2,8% de ações de emissão da Anima
Educação, avaliadas em R$ 28.092, para o BR Educacional FIP. Esta operação foi aprovada pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), através do Despacho n o 240, de 6 de março
de 2013.
Com essas mudanças, a Anima Educação, através da BR Educação, passou a deter 50% do capital da
Companhia e o seu controle.
A Anima Educação é um grupo com forte atuação na área de Ensino Superior, administrando unidades
educacionais em São Paulo e Minas Gerais. Sua rede de ensino é composta pela Unimonte (localizada em
Santos - SP), UniBH e Una (estas duas últimas localizada em Belo Horizonte - MG). A sua entrada no
controle da Companhia trará os benefícios de um acionista estratégico, possibilitando o fortalecimento
da posição da Companhia nos mercados onde já atua, e também a abertura de novas frentes de
crescimento em negócios voltados à área de Educação Executiva.

*

*
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PR-DF-00081916/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7202/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
WALTER MENDES
Presidente
Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS
Rua do Ouvidor, 98 - Rio de Janeiro - CEP: 20040-030

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade de ex-gestores em razão
desse investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República

PR/DF | SGAS 604, Lote 23, Av. L2 Sul, Brasília/DF CEP:70200-640 | Tel.: (61) 3313-5268
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PR-DF-00081919/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7204/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
GUEITIRO MATSUO GENSO
Presidente
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil- PREVI
Centro Empresarial Mourisco Praia de Botafogo, 501/3º e 4º
CEP: 22250-040 Botafogo-RJ

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade de ex-gestores em razão
desse investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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PR-DF-00081929/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7208/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria a Senhora
Claudia Avidos Juruena Pereira
Diretora-Presidente
INFRAPREV - Instituto Infraero de Seguridade Social
Av. República do Chile, n° 230 - 18° andar - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-170

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhora Diretora-Presidente,
Cumprimentando-a cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, em 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade de ex-gestores em razão
desse investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00081936/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7209/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
Jarbas Antonio de Biagi
Diretor-Presidente
Banesprev - Fundo Banespa de Seguridade Social
Rua Alvares Penteado, 160 - 2º andar - Centro
São Paulo/SP - CEP: 01012-000

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Diretor-Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, em 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade de ex-gestores em razão
desse investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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PR-DF-00081938/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7210/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
ANTONIO SEMERARO RITO CARDOSO
Diretor-Presidente
FIPECQ - Caixa de Assistência Social
SCS Quadra 07 Bloco A nº 100 - Sala 811
Edifício Torre do Pátio Brasil
CEP: 70307-901 Asa Sul - Brasília/DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, em 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade de ex-gestores em razão
desse investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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PR-DF-00081942/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7211/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
Dyogo Henrique de Oliveira
Diretor-Presidente
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
Avenida República do Chile 100 - 20º andar, Centro
Rio de Janeiro - RJ. CEP 20031917. Brasil.

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Diretor-Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, em 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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PR-DF-00081945/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7212/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
Gryecos Attom Valente Loureiro
Diretor-Jurídico
Caixa Econômica Federal
SAUS, Quadra 5, Lote 9/10, Edifício Matriz II, 7º Andar
CEP 70.070-050 - Brasília/DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Diretor-Jurídico,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
solicito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que a Caixa Econômica
Federal, na condição de patrocinadora da FUNCEF, inclua o investimento no FIP BR
Educacional nos objetos de apuração em curso da força-tarefa constituída pelo banco público
para apurar ilícitos praticados em prejuízo do mencionado fundo de pensão.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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PR-DF-00081951/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7215/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
CLAÚDIO SOUZA CASTELLO BRANCO
Secretário-Geral de Controle Externo
Tribunal de Contas da União - TCU
SAFS Qd. 04, Lote 1, Anexo III, sala 303 - Asa Sul
70042-900, Brasília/DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Secretário-Geral,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, a apuração de eventual
prejuízo sofrido pelo BNDESPAR e pelos fundos de pensão FUNCEF, PETROS, PREVI,
POSTALIS, INFRAPREV, BANESPREV e FIPECQ em decorrência do investimento no FIP
BR Educacional.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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PR-DF-00081953/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7216/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
ANTÔNIO CARLOS BEZERRA LEONEL
Secretário Federal de Controle Interno
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União
Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 01, Bloco A,
Edifício Darcy Ribeiro, 8º andar, Gabinete da SFC
CEP.: 70070-905 - Brasília/DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Secretário,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que promova a
apuração de eventual prejuízo sofrido pelo BNDESPAR e pelos fundos de pensão FUNCEF,
PETROS, PREVI, POSTALIS, INFRAPREV, BANESPREV e FIPECQ em decorrência do
investimento no FIP BR Educacional.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00081955/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7217/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Diretor-Superintendente
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC
Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N, 9° andar
CEP 70.040-020 - Brasília/DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, o aprofundamento na
apuração dos ilícitos nos processos de investimento das EFPC no FIP BR Educacional e no FIP
Brasil de Governança Corporativa. Requisito, outrossim, que promova o cálculo do prejuízo
total sofrido por cada EFPC em decorrência de seus investimentos nos mencionados fundos.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00082141/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7232/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
Paulo Roberto Nunes Guedes
Sócio-Administrador da Br Educacional Gestora De Recursos Ltda
Sucessor/Representante da BR Educação Executiva S.A.
Av Ataulfo De Paiva, 153, Sala 201
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
CEP 22440032, Brasil
Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Prezado Senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o Procedimento Investigatório Criminal em
epígrafe, requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa
Senhoria forneça, em 10 (dez) dias úteis, justificativa sobre a cobrança da taxa de administração
sobre o total subscrito no FIP BR Educacional, e não sobre o efetivamente aportado, tal como
constatado pela nota técnica nº 1409/2018/PREVIC, bem como a seguinte documentação:
(i) os laudos que precificaram a troca das ações da empresa BR Educação
Executiva S/A com as da GAEC Educação S/A; e
(ii) detalhamento das despesas com palestrantes e com pessoal administrativo,
entre os anos de 2010 e 2012.
Por ocasião de sua resposta, solicito a gentileza de fazer referência ao número do
procedimento em epígrafe.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00081913/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7201/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES
Diretor-Presidente
FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais
SCN - Q. 02 - Bl. A - 11º, 12º e 13º andares
Ed. Corporate Financial Center
CEP: 70712-900 - Brasília - DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Diretor-Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, em 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade acerca da possível ilicitude
na aprovação e acompanhamento desse investimento, por meio da instauração de nova
Comissão Técnica Apuradora (CTA) específica para esse objeto.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.

Atenciosamente,
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00081948/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7213/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, a Senhora
Marcelo Santos Barbosa
Presidente
Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Rua Sete de Setembro, nº 111, Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20050-901

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que a Comissão de
Valores Mobiliários promova a apuração de responsabilidades relacionadas à emissão,
precificação e comercialização de cotas do FIP BR Educacional.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00081928/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7207/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria o Senhor
WALTER PARENTE

Interventor
POSTALIS - Instituto De Seguridade Social Dos Correios e Telégrafos
Setor Comercial Sul Q. 3 Edifício Postalis Brasília, DF, 70300-903

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Interventor,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal,
requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa Senhoria
forneça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos que
instruíram o processo de decisão de investimento no FIP BR Educacional, bem como de todos
os documentos em seu poder que tratem do acompanhamento do mencionado investimento.
Requisito, outrossim, que promova a apuração de responsabilidade de ex-gestores em razão
desse investimento.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00082149/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7233/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
FLÁVIO VILELA CAMPOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE FISCALIZAÇÃO (COFIS)
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Setor de Autarquia Sul, Quadra 5, Bloco J, Edifício Camilo Cola, Sala 603
Brasília/DF, CEP: 70.070-917

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67

Senhor Coordenador-Geral,
Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria a existência do
procedimento investigatório criminal em epígrafe, cujo objeto é descrito na portaria contida na
documentação que segue em anexo.
Outrossim, a fim de facilitar o atendimento do presente ofício, informo que segue
em anexo cópia integral eletrônica do mencionado procedimento.
Dessa forma, no intuito de instruir o procedimento investigatório criminal em
epígrafe, requisito, com fulcro no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, que Vossa
Senhoria promova análise de interesse fiscal do contribuinte Paulo Roberto Nunes Guedes (CPF
156.305.876-68), bem como das pessoas jurídicas vinculadas a seu grupo econômico.
Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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Força-Tarefa Greenfield

PR-DF-00082158/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício nº 7234/2018 - MPF/PRDF/FT GREENFIELD
Brasília, 3 de outubro de 2018.
A Sua Senhoria, o Senhor
MÁRCIO NUNES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional da Polícia Federal no Distrito Federal
Departamento de Polícia Federal
SAIS Quadra 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul
CEP.: 70610-901- Brasília/DF

Ref: Procedimento Investigatório Criminal nº 1.16.000.002730/2018-67
Senhor Superintendente,
Encaminho a Vossa Senhoria cópia dos autos do procedimento em epígrafe e
requisito-lhe, com fulcro no art. 7º, inc. II, da Lei Complementar 75/1993 e art. 5º, inc. II, do
Código de Processo Penal, a instauração de inquérito policial para a investigação dos fatos
mencionados nesse procedimento.
Requisito-lhe, ainda, que este órgão seja informado sobre o número do inquérito
policial e o Delegado de Polícia Federal responsável logo após a instauração.
Sem mais para o momento, reitero votos de consideração e estima.
Atenciosamente,

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES
Procurador da República
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