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Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos aos Senhores Acionistas as demonstrações financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
A Diretoria.

Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

EDITORA GLOBO S.A
CNPJ 04.067.191/0001-60

Relatório da Administração

Controladora Consolidado
Ativo 2016 2015 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8.631 12.941 17.393 29.048
Títulos e valores mobiliários 194 207 7.374 5.934
Contas a receber 31.385 43.152 39.401 52.463
Estoques e adiantamento de direitos 54.097 52.918 60.072 60.295
Despesas antecipadas 28.515 35.133 29.283 38.302
Outros 12.816 7.969 14.717 13.543

Total do ativo circulante 135.638 152.320 168.240 199.585
Não circulante
Realizável de longo prazo 22.642 21.981 22.749 22.087
Investimentos 9.971 13.061 9 9
Imobilizado 5.488 6.998 7.860 8.003
Intangível 1.189 1.790 1.191 1.800

Total do ativo não circulante 39.290 43.830 31.809 31.899

Total do ativo 174.928 196.150 200.049 231.484

Controladora Consolidado
Passivo 2016 2015 2016 2015
Circulante
Contas a pagar 59.748 80.249 71.524 96.439
Empréstimos e financiamentos 45.421 43.764 45.421 43.764
Adiantamento de clientes 24.304 26.986 26.549 32.627
Salários e encargos sociais 16.478 16.549 20.624 19.337
Outros 2.184 1.798 5.110 6.847

Total do passivo circulante 148.135 169.346 169.228 199.014
Não circulante
Provisão para contingências 18.840 22.274 19.515 22.839
Outros 1.064 759 157 173

Total do passivo não circulante 19.904 23.033 19.672 23.012
Patrimônio líquido atribuído
aos controladores
Capital social – Nota 4 348.229 333.229 348.229 333.229
Prejuízos acumulados (360.153) (329.458) (360.153) (329.458)

(11.924) 3.771 (11.924) 3.771
Participação de acionistas
não controladores - - 4.260 5.687

Total do patrimônio líquido (11.924) 3.771 (7.664) 9.458
Adiantamento para futuro
aumento de capital atribuído
aos controladores 18.813 - 18.813 -

Total do patrimônio líquido
e do adiantamento para
futuro aumento de capital 6.889 3.771 11.149 9.458

Total do passivo, patrimônio
líquido e adiantamento para
futuro aumento de capital 174.928 196.150 200.049 231.484

Demonstrações dos resultados abrangentes
31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Prejuízo do exercício (30.695) (23.013) (29.407) (21.269)
Outros componentes do
resultado abrangente - - - -

Resultado abrangente total
do exercício (30.695) (23.013) (29.407) (21.269)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)
Patrimônio líquido Participação Adiantamento para Total do patrimônio

atribuído aos dos futuro aumento de líquido e do
controladores  acionistas Total do capital atribuído adiantamento

Capital Prejuízos não contro- patrimônio aos não futuro aumento
social acumulados Total ladores líquido controladores de capital

Saldos em 31 de dezembro de 2014 296.229 (306.445) (10.216) 5.143 (5.073) - (5.073)
Aumento de capital 37.000 - 37.000 - 37.000 - 37.000
Prejuízo do exercício - (23.013) (23.013) 1.744 (21.269) - (21.269)
Distribuição de dividendos - - - (1.200) (1.200) - (1.200)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 333.229 (329.458) 3.771 5.687 9.458 - 9.458
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - 18.813 18.813
Aumento de capital 15.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000
Prejuízo do exercício - (30.695) (30.695) 1.288 (29.407) - (29.407)
Distribuição de dividendos - - - (2.715) (2.715) - (2.715)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 348.229 (360.153) (11.924) 4.260 (7.664) 18.813 (11.149)

Demonstrações dos fluxos de caixa - 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades Controladora Consolidado
operacionais 2016 2015 2016 2015

Prejuízo antes do imposto de renda
e contribuição social (30.695) (22.998) (27.603) (17.576)

Ajustes para conciliar o resultado ao
caixa usado nas atividades operacionais

Depreciação e amortização 2.217 2.397 2.581 2.857
Resultado de equivalência patrimonial (2.338) (3.542) - -
Juros e variações monetárias e
cambiais líquidos (4.246) 6.332 (4.114) 6.332

Provisão para redução ao valor
recuperável dos estoques (1.040) 876 (1.040) 876

Provisão para perda por risco
de crédito 1.794 2.372 1.855 3.233

Provisão para contingências 12.033 7.982 12.775 8.408
Outros - 79 - 129

(22.275) (6.502) (15.546) 4.259
(Aumento) redução de ativos
e aumento (redução) de passivos

Contas a receber 7.553 (17.450) 11.207 (19.814)
Estoques e adiantamento de direitos (139) (451) 1.263 (1.991)
Outros ativos 19.208 6.134 16.553 (2.147)
Salários e encargos sociais (71) 610 1.287 (680)
Contas a pagar (20.114) (3.233) (30.180) 5.304
Adiantamentos de clientes (2.682) 873 (6.078) 5.017
Pagamento de contingências (16.813) (8.216) (17.577) (8.217)
Outros passivos 1.621 78 5.095 (4.968)
Caixa usado nas atividades
operacionais (33.712) (28.157) (33.976) (23.237)

Pagamento do imposto de renda
e contribuição social - - (1.805) (3.158)

Caixa líquido usado nas
atividades operacionais (33.712) (28.157) (35.781) (26.395)

Fluxos de caixa das atividades
de investimentos

Resgate (aplicação) de títulos
e valores mobiliários 13 1.238 (1.440) 1.169

Aquisição de imobilizado (325) (1.926) (2.048) (1.989)
Lucro na venda de imobilizado - 89 - 97
Caixa líquido gerado pelas (usado
nas) atividades de investimentos (312) (599) (3.488) (723)

Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos

Captação de recursos 6.196 23.440 6.196 23.440
Pagamento de principal e juros (10.295) (32.254) (10.295) (32.254)
Adiantamento para futuro
aumento de capital 18.813 - 18.813 -

Dividendos pagos aos não
controladores - - (2.100) (1.200)

Aumento de capital 15.000 37.000 15.000 37.000
Caixa líquido gerado pelas
atividades de empréstimos 29.714 28.186 27.614 26.986

Redução no caixa e equivalentes
de caixa (4.310) (570) (11.655) (132)

Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 12.941 13.511 29.048 29.180

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 8.631 12.941 17.393 29.048

Controladora Consolidado
Receita líquida de vendas 2016 2015 2016 2015
e serviços 323.179 367.682 409.360 454.150

Custo das vendas e dos serviços (121.158)(140.846) (157.449)(184.814)
Lucro bruto 202.021 226.836 251.911 269.336
Despesas operacionais
Despesas com vendas (175.620)(185.707) (211.736)(214.034)
Despesas gerais e administrativas (47.777) (58.090) (56.821) (64.772)

Outras despesas operacionais (1.330) (423) (1.906) (590)
Prejuízo antes das receitas e
despesas financeiras e da
equivalência patrimonial (22.706) (17.384) (18.552) (10.060)

Despesa financeira (10.749) (10.713) (19.383) (19.324)
Receita financeira 422 1.557 10.332 11.808
Resultado de equivalência
patrimonial 2.338 3.542 - -

Prejuízo antes do imposto de renda
e contribuição social (30.695) (22.998) (27.603) (17.576)

Imposto de renda e contribuição social - (15) (1.804) (3.693)
Prejuízo do exercício (30.695) (23.013) (29.407) (21.269)
Resultado atribuído a:
Controladores (30.695) (23.013)
Não controladores 1.288 1.744

(29.407) (21.269)

Demonstrações dos resultados - 31 de dezembro de 2016 e 2015 -
(Em milhares de reais)

Diretoria
Frederic Zoghaib Kachar - Diretor Geral

Vagner Temporini - Gerente de Contabilidade-CRC(TC) 1SP148.587/O-7

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional e financeiro: A Editora Globo S.A. ( “Compa-
nhia”) tem por objetivo atuar diretamente ou participar no capital de ou-
tras empresas que atuam no ramo editorial e publicitário de revistas, fas-
cículos e livros no território nacional e no exterior, por meio de quatro
grandes canais de venda: bancas, assinaturas, livrarias e publicidade. A
Companhia tem atuado, fortemente, na estratégia de investimento no
segmento digital. Tem em seu portfólio as revistas ÉPOCA, QUEM Acon-
tece, Época NEGÓCIOS, Marie Claire, Casa e Jardim, Casa e Comida,
Crescer, Autoesporte, Galileu, Pequenas Empresas & Grandes Negócios,
Globo Rural e Monet e através da sua investida, Edições Globo Condé
Nast, edita as revistas Vogue, Casa Vogue, Vogue Noivas, GQ e Glamour.

Além disso, possui uma divisão denominada Globo Livros, na qual edita e
publica livros de interesse geral. 2. Aprovação e base de preparação e
apresentação das demonstrações financeiras: A autorização para
conclusão da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu em
16 de junho de 2017. As demonstrações financeiras são de responsabili-
dade da Administração e estão em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da Lei
das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e dos pronunciamentos emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As presentes
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando as práticas
contábeis de acordo com os pronunciamentos efetivos para os exercícios
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2016. Bases de consolidação: As
demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações fi-
nanceiras da Editora e das empresas controladas. As demonstrações fi-
nanceiras das controladas são elaboradas com base em práticas
contábeis consistentes com aquelas adotadas pela Companhia e estão
preparadas para o mesmo período. Controladas são todas as entidades
sobre as quais a Editora tem o poder de gerir as políticas financeiras e
operacionais que geralmente estão representadas por uma participação
societária de mais da metade dos títulos com direitos de voto. A participa-
ção dos não controladores é reconhecida com base na sua participação
proporcional sobre os valores contábeis do resultado e patrimônio líquido
da investida na data do balanço. 3. Principais práticas contábeis: a)
Ativos e passivos, circulantes e não circulantes: Os ativos e passivos
são classificados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis den-
tro dos doze meses seguintes, caso contrário são classificados como ati-
vos e passivos não circulantes. Os passivos circulantes e não circulantes
são demonstrados pelos montantes, nos quais seriam liquidados consi-
derando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados de acor-
do com as condições contratuais. b) Provisão para perda por risco de
crédito: É constituída em montante suficiente para a cobertura de per-
das prováveis na realização de contas a receber, considerando os ris-
cos envolvidos. c) Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição ou
produção, que não excede o valor de mercado, deduzidos de provisão
para ajuste ao valor recuperável. A Administração revisa, semestral-
mente, o valor contábil dos estoques de livros considerando a
obsolescência dos itens e/ou a sua baixa rotatividade de acordo com as
características de giro comercial de cada produto e constitui provisão
para redução ao valor recuperável ajustando o valor contábil líquido ao

valor recuperável. d) Imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo
de aquisição ou de construção deduzido da depreciação acumulada e/
ou perdas por redução ao valor recuperável, se for o caso. A deprecia-
ção é calculada pelo método linear com taxas que levam em considera-
ção a vida útil-econômica estimada dos bens. e) Reconhecimento da
receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que
benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando pos-
sa 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. 4. Capital social: O capital social, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente do país, está dividido em
35.315.102.676 ações, sendo 24.719.871.872 ordinárias e
10.594.230.804 preferenciais.

Demonstrações do resultado abrangente 2016 2015
Prejuízo do exercício (254) (114)
 Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente do exercício (254) (114)

Balanços patrimoniais Notas 2016 2015
Ativo/Circulante 82 419
 Caixa e equivalentes de caixa 3 1 24
 Créditos diversos 4 81 395
Não circulante: Imobilizado 5 5.315 5.154
Total do ativo não circulante   
Total do ativo 5.397 5.573

Balanços patrimoniais Notas 2016 2015
Passivo e patrimônio líquido/Patrimônio líquido
 Capital social 7 8.679 8.679
 Capital social a integralizar 7 (2.690) (3.491)
 Adiantamento para futuro aumento de capital 7 – 723
 Prejuízos acumulados 7 (592) (338)
Total do patrimônio líquido 5.397 5.573
Total do passivo e patrimônio líquido 5.397 5.573

Paulista Geradora de Energia S.A.
CNPJ nº 10.369.246/0001-99

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstrações 
das mutações

Notas

Ca- 
pital  

social

Capital  
social 
a inte- 

gralizar

Adiantamento 
 para futuro  

aumento 
 de capital

Pre- 
juízos 

acumu- 
lados

Total do  
patri- 

mônio 
líquido

Saldos em 31/12/2014 3.018 – – (224) 2.794
Aumento de capital 5.661 (3.491) – – 2.170
Adiantamento para futu-
 ro aumento de capital – – 723 – 723
Prejuízo do exercício – – – (114) (114)
Saldos em 31/12/2015 8.679 (3.491) 723 (338) 5.573
Integralização de 
 capital social 7 – 801 (723) – 78
Prejuízo do exercício – – – (254) (254)
Saldos em 31/12/2016 8.679 (2.690) – (592) 5.397

Demonstrações dos fluxos de caixa 2016 2015
Atividades operacionais
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro (254) (114)
Aumento/(redução) no ativo: Créditos diversos 314 (197)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 60 (311)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 operacionais 60 (311)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Adição de ativo imobilizado (161) (2.562)
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimento (161) (2.562)
Das atividades de financiamento com sócios
 Adiantamento para futuro aumento de capital – 723
 Aumento/Integralização de capital social 78 2.170
Fluxo de caixa gerado pelas atividades de 
 financiamento com sócios 78 2.893
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (23) 20
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 24 4
 No final do exercício 1 24
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa (23) 20

Demonstrações do resultado Notas 2016 2015
Receitas/(despesas) operacionais:
 Gerais, administrativas e comerciais (254) (114)
Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro (254) (114)
 Imposto de renda e contribuição social 8 – –
Prejuízo do exercício (254) (114)
Resultado líquido por ação (LPA) (0,000029) (0,0000131)

A Diretoria  -  Contador: José Tadeu Matias - CRC 1SP 215.874-O/3
As Demonstrações Financeiras Completas encontram-se na sede da Companhia

Artigo 17 - A Assembleia Geral será convocada indistintamente pelo Diretor Presidente, Diretor Financeiro ou 
Diretor  Administrativo e será presidida pelo Diretor Presidente ou seu substituto legal, o qual designará um 
membro, acionista ou não, para secretariar os trabalhos. Artigo 18 - O acionista poderá ser representado nas 
Assembleias Gerais por procuradores constituídos na forma da legislação vigente. Artigo 19 - As deliberações 
das Assembleias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei e em acordo de acionistas, serão tomadas 
por  maioria absoluta de votos dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco. Artigo 20 -  
Os assuntos abaixo relacionados serão de competência exclusiva da Assembleia Geral: a) alteração nas preferên-
cias, vantagens e condições das ações da Companhia; b) mudança do objeto social da Companhia; c) requeri-
mento de recuperação judicial, extrajudicial e de falência, bem como a dissolução da Companhia, nos termos do 
artigo 206 da Lei nº 6.404/76; d) cisão, fusão ou incorporação da Companhia em outra sociedade; e e) venda de 
quaisquer ativos da Companhia de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo se tal venda  
fizer parte das operações mercantis relacionadas a sua atividade econômica. Capítulo V - Conselho Fiscal -  
Artigo 21 - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acio-
nistas e será constituído por 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, que serão eleitos pela Assembleia 
Geral que deliberar a sua instalação. Parágrafo Único - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal elegerá seus membros e fixará a sua remuneração. Capítulo VI - Exercício Social e Destinação 
do Resultado - Artigo 22 - O exercício social coincide com o ano civil e compreende o período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras 

previstas em lei. Parágrafo Único - Do lucro líquido serão deduzidos: (a) os prejuízos acumulados e a provisão 
para imposto de renda; (b) parcela de 5% (cinco por cento) destinada à constituição de reserva legal, que não 
excederá a 20% (vinte por cento) do capital social; (c) parcela correspondente a reservas para contingências, nos 
exercícios em que a Assembleia Geral decidir constituí-las; (d) parcela não inferior a 5% (cinco por cento) do lucro 
líquido, destinada ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório, na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades 
por Ações; e (e) o saldo, se houver, após as destinações supra, terá o destino que lhe for dado pela Assembleia 
Geral. Artigo 23 - A critério da Diretoria, poderão ser levantados em qualquer data, balanços intermediários ou 
intercalares, cujo resultado permanecerá em conta de lucros acumulados, observando o disposto neste Estatuto. 
Artigo 24 - Os dividendos poderão ser antecipados durante o exercício desde que haja disponibilidade e  
resultado positivo nos balanços e/ou balancetes, a critério da Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral. 
Parágrafo Único - A Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral, poderá deliberar o pagamento de juros  
sobre capital próprio conforme facultado pela legislação. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação - Artigo 25 -  
A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral deliberar sobre 
seu processamento e nomear liquidante. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 26 - Os casos omissos 
neste Estatuto serão resolvidos pelas disposições das leis em vigor aplicáveis a espécie. Certifico que o presente 
Estatuto foi transcrito em livro próprio. Sumaré, 17 de abril de 2017. Ricardo Oliveira Selmi - Presidente;  
Belarmino da Ascenção Marta Junior - Secretário.
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