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PETROCOQUE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
C.N.P.J. 43.218.296/0001-24

Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições estatutárias e em 
conformidade à lei das sociedades por ações, a Administração da PETRO-
COQUE apresenta a V.S.ª. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2017. Indústria do ramo petroquímico, 
pioneira na América do Sul, a Petrocoque atua há mais de 40 anos na pro-
dução e na comercialização de coque calcinado de petróleo (CCP), insumo 
básico utilizado na produção de alumínio, bem como na geração de energia 
térmica e elétrica. Benefi ciada por uma logística efi caz, a Companhia está 
localizada no município de Cubatão, 70 quilômetros da capital do Estado de 
São Paulo, próximo ao complexo rodoviário do Sistema Anchieta - Imigran-
tes e interligado ao Rodoanel. Com três unidades calcinadoras e uma uni-
dade de cogeração de energia elétrica, inaugurada em 2016, a Petrocoque 
possui capacidade anual de produção de CCP de 532 mil toneladas, e uma 
potência instalada de geração de energia elétrica de 18 MWh. Em 2017, 

a Companhia produziu 486 mil toneladas de coque calcinado de petróleo 
- sua maior produção nos últimos três anos; gerou 1.368 mil toneladas de 
energia térmica (vapor) e mais de 85.000 MWh de energia elétrica “limpa”, 
o equivalente ao abastecimento de uma cidade com aproximadamente 70 
mil habitantes. A Petrocoque, certifi cada nas normas internacionais ISO 
9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025 e OHSAS 18001, baseia suas ações em 
seus Valores e Políticas, tendo como compromisso a busca do equilíbrio 
no atendimento às necessidades de seus públicos de interesse e a prática 
do desenvolvimento sustentável, oferecendo produtos com qualidade inter-
nacional, bem como promovendo a proteção do meio ambiente, incluindo 
a prevenção da poluição ambiental, da saúde e da segurança ocupacional 
de seus colaboradores. Visando garantir a transparência quanto às suas 
práticas de gestão e governança, a Companhia, em 2017, atuou no aprimo-
ramento de seu Programa de Ética, Conformidade e Anticorrupção. No pe-

ríodo, foram criados e divulgados a todos os seus públicos de interesse sua 
Política de Conformidade, bem como seu Canal de Denúncias. Este, impar-
cial, independente e totalmente confi dencial, pode ser acessado por seus 
públicos interno e externo (24 horas por dia, sete dias por semana), para 
denúncias de violações, como corrupção ou qualquer outra conduta ou pro-
cedimento antiético. Por fi m, vale destacar que a Companhia, em 2017, tam-
bém fi gurou entre as 300 melhores empresas do Brasil, pela Pesquisa 360º 
da Revista Época, em função principalmente de suas práticas de gestão e 
planejamento estratégico, governança, recursos humanos e sustentabilida-
de. A Administração da Petrocoque agradece a seus acionistas, colabora-
dores, clientes, entidades governamentais, fornecedores, instituições fi nan-
ceiras e demais públicos de interesse o apoio e a confi ança depositados.

Cubatão, 23 de março de 2018.
À Administração

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2.017 2016
Lucro do exercício 59.331 40.409
Ajustado para:
Depreciação e amortização 25.654 21.020
Imposto de renda e contribuição social diferido (5.382) (423)
Provisão para demandas judiciais (994) 568
Provisão de juros atuarial 206 81
Resultado na venda de ativo imobilizado - 5
Resultado de equivalência patrimonial 947 240
Perdas com clientes - 19.086
Variações cambiais líquidas
 sobre empréstimos e fi nanciamentos 2.472 (30.843)
Encargos fi nanceiros de empréstimos provisionados 14.100 16.811
 96.334 66.954
Variações em:
Contas a receber de clientes 6.565 49.690
Estoques (17.156) 41.770
Impostos e contribuições a recuperar 6.878 2.644
Outras contas a receber (4.079) (1.219)
Despesas antecipadas 14 (65)
Repetição de indébitos 5.123 (6.920)
Depósitos judiciais 193 (303)
Fornecedores de materiais e serviços 10.610 (1.360)
Salários e encargos sociais 952 (813)
Impostos e contribuições sobre vendas 37.569 (887)
Outras contas a pagar (84) 24.901
Caixa gerado pelas atividades operacionais 142.919 174.392
Juros pagos (13.277) (16.584)
Impostos pagos sobre o lucro (30.556) (26.336)
Fluxo de caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais 99.086 131.472
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (13.119) (11.158)
Empréstimo de mutuo para coligada (1.368) (2.283)
Fluxo de caixa utilizado nas
 atividades de investimento (14.487) (13.441)
Fluxo de caixa de atividades de fi nanciamento
Empréstimos captados de curto e longo prazo 163.254 297.746
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos (261.499) (375.764)
Dividendos (46.394) -
Caixa utilizado nas atividades de fi nanciamento (144.639) (78.018)
Aumento (redução) líquido em
 caixa e equivalentes de caixa (60.040) 40.013
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 105.796 65.783
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 45.756 105.796

 2017 2016
Lucro do exercício 59.331 40.409
Outros resultados abrangentes
Perdas atuariais de plano de benefício pós-emprego 295 (295)
Total outros resultados abrangentes 295 (295)
Resultado abrangente total 59.626 40.114

 2017 2016
Receita operacional líquida 559.809 528.828
Custo dos produtos vendidos (390.545) (399.334)
Lucro bruto 169.264 129.494
Despesas e receitas operacionais:
Despesas gerais e administrativas (21.295) (24.823)
Despesas com vendas (49.228) (48.777)
Resultado de equivalência patrimonial (947) (240)
Outras despesas operacionais líquidas 108 (9.507)
Resultado antes das receitas (despesas)
 fi nanceiras líquidas e tributos 97.902 46.147
Receitas fi nanceiras 36.210 93.455
Despesas fi nanceiras (43.486) (77.917)
Despesas fi nanceiras líquidas (7.276) 15.538
Resultado antes dos tributos 90.626 61.685
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (35.768) (21.120)
Diferido 4.473 (156)
Lucro líquido do exercício 59.331 40.409

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Ativo 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 45.756 105.796
Contas a receber de clientes 67.839 73.440
Estoques 36.907 19.751
Impostos e contribuições a recuperar 858 6.926
Outros contas a receber 5.541 1.462
Despesas antecipadas 718 732
Repetição de indébitos 1.797 -
Total do ativo circulante 159.416 208.107
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber com partes relacionadas 11.587 9.521
Contas a receber de clientes 100 98
Repetição de indébitos - 6.920
Depósitos judiciais 308 501
Impostos e contribuições a recuperar 971 1.781
Total do realizável a longo prazo 12.966 18.821
Investimentos - 631
Imobilizado 289.849 302.055
Intangível 784 1.113
Total do ativo não circulante 303.599 322.620
Total do ativo 463.015 530.727

Passivo 2017 2016
Circulante
Fornecedores de materiais e serviços 21.928 11.318
Empréstimos e fi nanciamentos 94.300 198.454
Salários e encargos sociais 8.139 7.187
Impostos e contribuições sobre vendas 8.355 1.342
Dividendos propostos 14.371 40.419
Outras contas a pagar 168 252
Adiantamento de clientes 966 -
Total do passivo circulante 148.227 258.972
Passivo não circulante
Passivo a descoberto da investida 316 -
Empréstimos e fi nanciamentos 86.698 76.796
Provisão atuarial 287 376
Provisão para demandas judiciais 4.202 5.196
Tributos diferidos 27.590 32.972
Total do passivo não circulante 119.093 115.340
Patrimônio líquido
Capital social 80.503 56.600
Reserva de lucros 59.105 56.138
Ajustes de avaliação patrimonial 12.973 13.799
Dividendos adicionais propostos 43.114 29.878
Total do patrimônio líquido 195.695 156.415
Total do passivo e patrimônio líquido 463.015 530.727

Demonstrações do resultado Exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fl uxos de caixa Exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

 Reservas de lucro Ajuste de avaliação patrimonial
       Custo Ajustes de   Divi-
       atribuído avaliação   dendos
    Re-   em ativos patri-   adicio-
  Re-  serva Lucros  fi xos, líquido monial   nais
 Capital serva Expan- estatu- acumu-  de efeitos em   pro-
 social legal são tária lados Total tributários coligada Outros Total postos Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 56.600 9.625 44.015 803 - 54.443 13.843 1.374 - 15.217 22.845 149.105
Realização da reserva de reavaliação - - - - 1.703 1.703 (1.703) - - (1.703) - -
Imposto de renda e contribuição social
 sobre realização da reserva de reavaliação - - - - (580) (580) 580 - - 580 - -
Lucro líquido do exercício - - - - 40.409 40.409 - - - - - 40.409
Perdas atuariais de plano
 de benefício pós-emprego - - - - - - - - (295) (295) - (295)
Total resultado abrangente - - - - - - - - - - - 40.114
Destinações: - - - - - - - - - - - -
Reserva legal - 1.695 - - (1.695) - - - - - - -
Dividendos propostos - - - - (9.959) (9.959) - - - - - (9.959)
Dividendos complementares - - - - - - - - - - (22.845) (22.845)
Dividendos adicionais propostos - - - - (29.878) (29.878) - - - - 29.878 -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 56.600 11.320 44.015 803 - 56.138 12.720 1.374 (295) 13.799 29.878 156.415
Realização da reserva de reavaliação - - - - 1.699 1.699 (1.699) - - (1.699) - -
Imposto de renda e contribuição social
 sobre realização da reserva de reavaliação - - - - (578) (578) 578 - - 578 - -
Lucro líquido do exercício - - - - 59.331 59.331 - - - - - 59.331
Incorporação do capital 23.903 - - - - - - - - - (23.903) -
Valor atuarial - - - - - - - - 295 295 - 295
Total resultado abrangente - - - - - - - - - - - 59.626
Destinações: - - - - - - - - - - - -
Reserva legal - 2.967 - - (2.967) - - - - - - -
Dividendos propostos - - - - (14.371) (14.371) - - - - - (14.371)
Dividendos complementares - - - - - - - - - - (5.975) (5.975)
Dividendos adicionais propostos - - - - (43.114) (43.114) - - - - 43.114 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 80.503 14.287 44.015 803 - 59.105 11.599 1.374 - 12.973 43.114 195.695

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Petrocoque S.A. Indústria e Comércio, no exercício 
de suas funções legais e estatutárias, examinou, os seguintes documen-
tos apresentados pela Administração da Companhia relativos ao Exercí-
cio Social fi ndo em 31 de Dezembro de 2017: I - Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras emitido com opinião 
sem Ressalvas; e II - Demonstrações Financeiras Auditadas, compreen-
dendo: Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstração 
dos Resultados Abrangentes, Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas às 
Demonstrações Financeiras. Com base nos exames efetuados, conside-

rando as práticas contábeis adotadas pela Companhia, assim como o Pare-
cer, sem ressalvas da KPMG Auditores independentes, de 05/04/2018, bem 
como nos esclarecimentos prestados pela Administração e pelos Auditores 
Independentes, o Conselho Fiscal opina, por conference call (conferência 
telefônica), que as referidas Demonstrações Financeiras estão em condi-
ções de serem apreciadas pelo Conselho de Administração e pela Assem-
bleia Geral Ordinária da Petrocoque S.A. Cubatão, 05 de abril de 2018. 
Viviana Cardoso de Sá e Faria - Presidente; Judson Antonio Firmino - 
Conselheiro; Mateus Cavalcante Waga - Conselheiro; Carmem de Faria 
Granja - Conselheira.

As demonstrações fi nanceiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal,
encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social da Empresa e no site

www.petrocoque.com.br (menu SOBRE A PETROCOQUE - Demonstrações Financeiras)
Diretoria: Mario Jorge da Silva - Diretor Presidente e Industrial •  Luis Guilherme Stella Lima - Diretor Comercial e Financeiro

Responsabilidade Técnica:  Milton Longarai de Souza Júnior - Gerente Corporativo • José Carlos Alves - Contador - CRC/SP 1.SP.111357/O-4.

Relatório de Administração 2017

Masiero Industrial S.A.
CNPJ/MF nº 50.751.643/0001-45

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais – R$)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
1. As Demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017 foram preparadas de acordo com as novas práticas con-
táveis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações. 2. Os Ativos e Passivos com prazo de vencimento 
em até 12 mêses, estão consignados no Circulante. 3. Os estoques estão 
registrados pelo seu custo médio de aquisição ou fbricação. 4. O imobili-

Balanço Patrimonial
Ativo 2017 2016
Circulante 6.483.398,65 12.146.645,96
Disponível 14.623,47 61.053,52
Estoques 3.397.446,64 4.932.954,39
Clientes 2.332.045,58 5.813.162,00
Créditos Fiscais 587.033,06 1.198.498,49
Adtos.Empregados 0,00 488,62
Adtos.Fornecedor 145.883,40 134.122,44
Despesas do Exercício Futuro 6.366,50 6.366,50
Não Circulante 3.677.474,41 4.096.862,80
Realizável Longo Prazo 42.575,04 55.103,68
Investimentos 168.262,08 168.262,08
Imobilizado 14.065.030,62 14.021.165,44
Deprec.Acumulada (10.598.393,33) (10.147.668,40)
Total das Contas do Ativo 10.160.873,06 16.243.508,76
Passivo 2017 2016
Circulante 5.391.725,55 4.973.488,84
Fornecedores 420.840,62 2.300.962,43
Obrig.Trabalhistas e Previdenciárias 1.567.956,50 491.149,58
Impostos e Contribuições a Recolher 1.195.778,84 709.450,68
Dividendos a Pagar 4.345,11 4.345,11
Adiantamentos p/Encomenda 887.431,54 502.046,60
Outras Contas a Pagar 1.315.372,94 965.534,44
Patrimônio Líquido 4.769.147,51 11.270.019,92
Capital Social 13.000.000,00 13.000.000,00
Prejuízos Acumulados (8.230.852,49) (1.729.980,08)
Total das Contas do Passivo 10.160.873,06 16.243.508,76

Demonstração do Resultado do Exercício
2017 2016

Receita Bruta de Vendas e Serviços 18.579.059,08 27.944.293,50
No Mercado Interno 15.110.629,50 24.764.264,57
Serviços – Mercado Interno 2.199.572,98 3.102.734,10
Exportações 1.268.856,60 77.294,83
Deduções das Vendas (3.264.650,59) (5.378.634,93)
Receita Líquida 15.314.408,49 22.565.658,57
Custo dos Produtos e Serviços Vendidos (15.679.613,36) (21.458.822,92)
Lucro(Prejuízo)Bruto (365.204,87) 1.106.835,65
Despesas com Vendas (338.496,57) (515.159,06)
Despesas/Receitas Financeiras 1.266,53 143.650,21
Despesas Gerais e Administrativas (5.799.129,40) (6.110.040,82)
Outras Receitas(Despesas) Operacionais 1.178,10 29.541,81
Resultato Exercício antes das 
Provisões Tributárias (6.500.386,21) (5.345.172,21)

Lucro Líquido do Exercício (6.500.386,21) (5.345.172,21)

Demonstração do Fluxo de Caixa
2017 2016

Das Atividades Operacionais (2.564,87) (334.163,68)
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício (6.500.872,41) (5.345.172,21)
Ajustes Exercícios Anteriores – (2.750,01)
Realizável Longo Prazo 12.528,64 –
Depreciação 450.724,93 473.281,37
Decréscimo(Acréscimo) Ativo – Clientes 3.481.116,42 (1.315.383,87)
Créditos Diversos (11.272,34) 66.860,46
Tributos a Recuperar 611.465,43 872.326,24
Estoques 1.535.507,75 2.432.338,45
Despesas Exercício Seguinte – 7.033,22
Decréscimo(Acréscimo) Passivo – 
Fornecedores (1.880.121,81) 2.008.231,59

Obrigações e Encargos Trabalhistas 1.076.806,92 (681,58)
Obrigações Tributárias 486.328,16 (96.354,96)
Demais Contas a Pagar 735.223,44 566.107,62
Das Atividades de Investimentos (43.865,18) (222.838,46)
Aquisições de Imobilizado (43.865,18) (222.838,46)
Caixa Equivalente (46.430,05) (557.002,14)
Disponibilidades – Inicio do Exercício 61.053,52 618.055,66
Disponibilidades – Final do Exercício 14.623,47 61.053,52
Caixa Equivalente (46.430,05) (557.002,14)

Demonstração das Mutuações do Patrimônio Líquido

Capital Social
Reservas para

Aumento de Capital
Lucros(Prejuízos) 

Acumulados
Reservas 

de Lucros
Reserva 

Legal
Total do 

Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2015 13.000.000,00 – – 3.617.073,12 869,02 16.617.942,14
Lucro Líquido do Exercício – – – (5.345.172,21) – (5.345.172,21)
Destinações dos Lucros –  – – – – –
Transferência entre Reservas – – – 869,02 (869,02) –
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – (2.750,01) – (2.750,01)
Saldo em 31/12/2016 13.000.000,00 – – (1.729.980,08) – 11.270.019,92
Lucro Líquido do Exercício – – – (6.500.872,41) – (6.500.872,41)
Destinações dos Lucros – – – – – –
Transferência entre Reservas – – – – – –
Ajustes de Exercícios Anteriores – – – – – –
Saldo em 31/12/2017 13.000.000,00 – – (8.230.852,49) – 4.769.147,51

Diretoria: Paulo Brasil Masiero e Armando Masiero Orivaldo  Roberto Bachiega – Contador– TC-CRC 1SP 0516.92/O-1

zado está registrado pelo seu custo médio de aquisição, corrigido mone-
triamente até 31/12/95 e depreciação com base nas taxas permitidas pela 
legislação fiscal de acordo com a vida útil do bem. 5. O Patrimônio Líquido 
está corrigido monetariamente até 31/12/95.
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