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TREVISA INVESTIMENTOS S.A. 

 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 

Mensagem aos acionistas 
 
 
Srs. Acionistas: 
 
 
A administração da Companhia Trevisa Investimentos S.A., em conformidade com as 
disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de Vossas Senhorias as 
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, 
acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e de um breve relato das principais 
questões que refletiram nos resultados da Companhia e de suas controladas.  
 

 
1. TREVISA INVESTIMENTOS S.A. 
 

Empresa holding, tendo sua atividade voltada à participação no capital das empresas 
Navegação Aliança Ltda, Trevo Florestal Ltda e Estrela Operadora Portuária Ltda. 
 
Nossos auditores, BDO Trevisan Auditores Independentes, no corrente exercício 
executaram, unicamente, serviços de auditoria. 
 
A Companhia encerrou o exercício com um resultado negativo de R$ 3.448 mil, decorrente, 
principalmente, da equivalência da controlada Navegação Aliança Ltda, constituição de 
provisão para contencioso e ajuste na conta Refis. 
 

 
2. NAVEGAÇÃO ALIANÇA LTDA. 
 

A empresa transportou no ano 2.052 mil toneladas de produtos diversos, a granel e em 
contêineres, gerando um faturamento de R$ 31.611 mil.  Em comparação com o exercício 
anterior, demonstra uma redução no volume transportado de 8%. O resultado do exercício foi 
negativo em R$ 2.535 mil decorrente da perda com a venda de embarcação desativada; 
ajustes a valor de realização de ativos; provisão para contingências e a redução da margem 
de contribuição pela diminuição no faturamento no segundo semestre do ano, principalmente 
no transporte de fertilizantes, em decorrência da crise global. 
Com a assinatura do contrato de financiamento junto ao BNDES, iniciou a construção da 
embarcação “Frederico Madörin” com capacidade para 4.500 toneladas de granéis sólidos a 
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qual entrará em operação em 2010. Esta embarcação contribuirá para a renovação da frota 
bem como trará melhorias de produtividade operacional. 
 
A empresa, preocupada com a saúde e a segurança de seus colaboradores, obteve em 2008 
a certificação OHSAS 18001.  
 
Em decorrência da recente crise financeira que afetou as economias mundiais com uma 
conseqüente recessão nos mercados, a companhia estima para o próximo exercício uma 
redução de aproximadamente 10% no volume a ser transportado. Para 2009 a companhia 
pretende finalizar a construção da embarcação “Frederico Madörin”, renegociar os preços 
praticados e através de uma melhor eficiência na utilização das embarcações obter reduções 
de custos com melhoria na margem de contribuição.                                        

 
 
3. TREVO FLORESTAL LTDA. 
 

O faturamento na venda de madeira e biomassa foi de R$ 9.778 mil, representando um 
aumento de 19 % em relação ao ano anterior.  
 
Confirmando as expectativas anteriormente divulgadas, o resultado do exercício foi um lucro 
de R$ 2.946 mil.  
 
As florestas apresentam constante valorização face ao déficit mundial de madeira plantada e 
em decorrência do próprio incremento volumétrico ocasionado pelo clima da região onde 
estão localizados os hortos, bem como o aprimoramento da qualidade de manejo florestal. 

 
As perspectivas para o próximo exercício ainda permanecem boas e a empresa espera obter 
resultados semelhantes aos obtidos no decorrer de 2008. 

 
 
4.       ESTRELA OPERADORA PORTUÁRIA LTDA. 
 

Esta Empresa iniciou suas operações em maio de 2007, com o objetivo de explorar serviços 
de operações portuárias. Obteve um faturamento de R$ 1.408 mil.  
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QUADRO 1

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.
 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E D E 2007
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO 2008 2007 2008 2007 PASSIVO 2008 2007 2008 2007

CIRCULANTE CIRCULANTE

   Disponibilidades 68 699 2.684 2.949    Financiamentos bancários (nota 12) 2.252 3.185
   Clientes 205 201 1.429 1.861    Fornecedores 35         133       750       997       
   Estoques 1.225 1.024    Encargos sociais e tributários a pagar 60         62         1.514    2.077    
   Impostos a recuperar 14 376 692    Dividendos propostos (nota 14) 351 300 351 300
   Partes relacionadas (nota 6) 1.689    Adiantamento de clientes 189       432       311
   Adiantamento a fornecedores 37    Outras contas a pagar 144       302       299       350       
   Outros ativos circulantes 16 542 294
   Despesas do exercício seguinte 64 4 733 324 Total do circulante 779 797 5.598 7.220

Total do circulante 2.056 904 7.026 7.144 NÃO CIRCULANTE

   Impostos a pagar - Refis (nota 9) 7.035 5.303 7.035 5.303
   Deságio na aquisição de participações dos minoritários (nota 13) 1.170 1.614 1.170 1.614
   Provisão impostos sobre reserva de reavaliação 3.996 4.410
   Contratos de mútuo (nota 11) 7.605 5.769

NÃO CIRCULANTE    Financiamentos bancários (nota 12) 14.616 6.795
   Provisão para contingências (nota 10) 6.377 6.003 7.041 6.447

   Partes relacionadas (nota 6) 2.854
   Clientes 229 39 Total não circulante 14.582 12.920 41.463 30.338
   Eletrobrás e depósito compulsório 4
   Investimentos (nota 7) 38.017 38.809 53 34 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 14)
   Imobilizado (nota 8) 1.715 1.376 66.172 60.563
   Intangível 8    Capital social 13.500 13.500 13.500 13.500

   Reservas de capital 717 717 717 717
Total não circulante 39.732 43.039 66.462 60.640    Reserva de reavaliação 5.951 6.635 5.951 6.635

   Reserva de lucros 6.259 551 6.259 551
   Lucros acumulados 8.823 8.823

Total do patrimônio líquido 26.427 30.226 26.427 30.226

TOTAL 41.788 43.943 73.488 67.784 TOTAL 41.788 43.943 73.488 67.784

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
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QUADRO 2

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  E DE 2007
(Valores expressos em milhares de reais)

2008 2007 2008 2007

Vendas de produtos 9.778      8.243      
Receitas de serviços 33.019    34.737    
Aluguéis 1.409      1.379      1.019      1.011      
Deduções de vendas e serviços (109)        (78)          (2.244)     (2.344)     

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.300      1.301      41.572    41.647    

Custo dos produtos e serviços vendidos (29.977)   (28.904)   

LUCRO BRUTO 1.300      1.301      11.595    12.743    

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
   Despesas financeiras (271)        (277)        (2.930)     (2.298)     
   Receitas financeiras 115         109         224         211         
   Remuneração dos administradores (859)        (500)        (859)        (500)        
   Despesas de administração (2.225)     (4.196)     (9.483)     (9.255)     
   Outras receitas (despesas) operacionais (1.151)     443 (1.886)     549         
   Equivalência patrimonial (357)        4.385      

Total das despesas operacionais (4.748)     (36)          (14.934)   (11.293)   

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL      (3.448)        1.265      (3.339)        1.450 
             
Provisão imposto de renda e contribuição social (523)        (677)        
Reversão provisão de imp. S/res. reavaliação           414           508 

LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS 
MINORITÁRIOS      (3.448)        1.265      (3.448)        1.281 

Participação dos minoritários nos resulsatados
das controladas           (16)

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (3.448)     1.265      (3.448)     1.265      

Lucro líquido do exercício do 
exercício por ação do capital em R$        (1,96)          0,73 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
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QUADRO 3

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  E DE 2007
(Valores expressos em milhares de reais)

Capital Reserva de Reserva de Reserva de Lucros
social Capital Reavaliação Lucros acumulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 2006 13.500 717 7.488 488 7.068 29.261

Realização de reserva de reavaliação (853) 853
Resultado do exercício 1.265 1.265
Constituição de reserva legal 63 (63)
Dividendos propostos (300) (300)

Saldo em 31 de dezembro de 2007 13.500 717 6.635 551 8.823 30.226

Realização de reserva de reavaliação (684) 684
Resultado do exercício (3.448) (3.448)
Dividendos propostos (351) (351)
Constituição de reserva para investimentos / capital de giro 5.708 (5.708)

Saldos em 31 de Dezembro de 2008 13.500 717 5.951 6.259 26.427

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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QUADRO 4

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  E DE 2007
(Valores expressos em milhares de reais)

2008 2007 2008 2007

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (3.448) 1.265 (3.448) 1.265
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades 
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 244 233 5.458 5.444
Equivalência patrimonial 357 (4.385)
Valor residual do imobilizado baixado 22 1.732 1.080
Amortização do diferido 175
Provisões constituídas líquida 1.262 2.607 2.366 2.861
Amortização do desagio (444) (444) (444) (444)
Aumento (redução) na conta Refis 1.464 (15) 1.464 (15)
Encargos financeiros sobre financiamentos, mutuos e Refis 268 253 1.716 2.030
Reversão provisão de impostos sobre reserva de reavaliação (414) (508)

(275) (486) 8.430 11.888

VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES

Clientes (4) 17 432 (827)
Estoques (201) (985)
Adiantamento a fornecedores (37)
Demais contas a receber (30) 4 (575) 118
Despesas do exercício seguinte (60) (150) 81
Fornecedores (98) 16 (247) 127
Contas a pagar e provisões 80 447 (442) 1.639

(112) 484 (1.220) 153

Disponibilidades líquidas geradas nas atividades operacionais (387) (2) 7.210 12.041

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Em imobilizado (605) (212) (12.799) (4.901)
Em Investimentos (2.019) (78) (19) (28)
Em Intangivel (8)
Lucros recebidos 2.454 4.399

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos (170) 4.109 (12.826) (4.929)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
(Aumento) redução saldo de empresas relacionadas
Depósito para recursos (99) (61)
Titulos a receber (190)
Dividendos proposto (351) (300) (351) (300)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos: 
Empréstimos tomados 13.995 5.361
Pagamento de empréstimos (6.978) (10.705)
Pagamento de contencioso provisionado (888) (380) (1.026) (380)
Aumento (redução) nos saldos empresas relacionadas 1.165 (2.735)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos (74) (3.415) 5.351 (6.085)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes (631) 692 (265) 1.027
Disponibilidades no início do exercício 699 7 2.949 1.922

Disponibilidades no final do exercício 68 699 2.684 2.949

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
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QUADRO 5

TREVISA INVESTIMENTOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO  DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008  E DE 2007
(Valores expressos em milhares de reais)

2008 2007 2008 2007

RECEITAS
  Vendas de produtos, serviços e locações 1.409 1.379 43.816 43.991
  Outras (despesas) receitas operacionais (1.151) 444 (1.886) 549
  Provisão para contingências civeis e trabalhistas (1.262) (2.607) (2.366) (2.861)
  Provisão para creditos de liquidação duvidosa 26 (26)

(1.004) (784) 39.590 41.653

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
  Custos de produtos, serviços, materiais, energia, 
   seguros e demais custos com vendas (inclui impostos) 643 975 18.017 17.219

RETENÇÕES
 Depreciação, exaustão e amortizações 244 233 5.458 5.444

244 233 5.458 5.444

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
 Receitas financeiras 115 109 224 211
 Resultado de equivalência patrimonial (357) 4.385

(242) 4.494 224 211

 Prejuizo do exercicio 3.448 3.448

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 1.315 2.502 19.787 19.201

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
 Salarios, beneficios e FGTS 714 656 11.665 10.282
 Despesas financeiras 271 277 2.930 2.298
 Tributos municipais 59 64 130 91
 Tributos estadual 4 88 73
 Tributos federais 267 240 4.974 5.192

Valor adicionado distribuido 1.315 1.237 19.787 17.936

REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PROPRIOS
 Lucro distribuido a minoritário (16)
 Lucro retido -        1.265 -        1.281

-        1.265 -        1.265

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
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TREVISA INVESTIMENTOS S.A. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31  DE DEZEMBRO DE 2008 
E DE 2007 
(Valores expressos em milhares de reais) 
 
 
1 ATIVIDADE OPERACIONAL   
 

A atividade preponderante reside na participação no capital de outras empresas e locação 
 de salas comerciais.  
 
 
2 APRESENTAÇÃO  DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
previstas na legislação societária brasileira (Lei nº. 6.404/76, Lei nº. 9.457/97 e Lei nº. 
10.303/01) e observância das mudanças de práticas contábeis adotadas no Brasil, 
introduzidas pela Lei nº. 11.638/07, Medida Provisória nº. 449/08 e pela edição de novas 
normas contábeis por parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, quais sejam: 

 
a)  Substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração 
dos fluxos de caixa. 
 
b) Inclusão da demonstração do valor adicionado, aplicável para companhias de capital 
aberto, que demonstra o valor adicionado pela Companhia, bem como a composição da 
origem e alocação de tais valores. 

 
c)  Obrigatoriedade de avaliação periódica da capacidade de recuperação dos valores 
registrados no ativo imobilizado e intangível, com o objetivo de assegurar que: a perda por 
não-recuperação desses ativos seja registrada como resultado de decisões para 
descontinuar as atividades relativas a referidos ativos ou quando há evidência de que os 
resultados das operações não serão suficientes para assegurar a realização de referidos 
ativos. A Administração da Companhia avaliou os impactos decorrentes dessa alteração e 
concluiu que não existem efeitos a serem registrados nas demonstrações contábeis 
decorrentes de avaliação do valor recuperável dos ativos. 

 



Trevisa Investimentos S.A. 
 

 9 

3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS  
 
As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas em conformidade com os 
princípios de consolidação da legislação societária brasileira e da CVM, abrangendo as 
demonstrações da controladora e das controladas indicadas na nota explicativa 7 . No 
processo de consolidação das demonstrações contábeis foram feitas as eliminações dos 
saldos das operações ativas e passivas, e das receitas e despesas, decorrentes de 
negócios realizados entre as empresas, bem como dos investimentos da controladora 
contra o patrimônio líquido das controladas. 
 
  

4 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

a) Disponibilidades e aplicações financeiras 
 

Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo, 
avaliadas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço patrimonial. 
 

b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

É calculada com base nas perdas estimadas e seu montante é considerado suficiente 
para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber. 

 
c) Estoques 

 
Estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação, que não excede o 
valor de mercado.  

 
d) Ativos e passivos circulantes e não circulantes 

 
Os ativos e passivos circulantes e não circulantes, quando aplicável, são reduzidos 
mediante provisão, aos seus valores de realização e as aplicações financeiras ao custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os passivos circulantes e 
não circulantes estão registrados a valores conhecidos ou calculáveis nas datas dos 
balanços e incluem, quando aplicável, os encargos incorridos. 

 
e) Investimentos 
 

Os investimentos em controladas são avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial. O resultado da avaliação tem como contrapartida uma conta de resultado, 
ou quando decorrente de reavaliação de bens, uma conta de reserva de reavaliação, 
cuja realização ocorre proporcionalmente a da empresa controlada, através de 
depreciação, exaustão ou baixa dos ativos reavaliados. 
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f) Imobilizado 
 
Demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação espontânea e reduzido 
por depreciações/exaustão acumuladas e combinado com os seguintes aspectos: 
 
- As depreciações são calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição ou 

construção e reavaliação, com base em taxas determinadas em função do prazo de 
vida útil estimado dos bens. 

 
- A exaustão é calculada com base no corte das florestas. 

 
A Companhia decidiu manter o saldo da reserva de reavaliação conforme facultado pela 
Instrução CVM nº 469 de 2 de maio de 2008, art. 4º. 

  
g) Apuração de resultado 

 
As receitas e despesas do exercício estão registradas em obediência ao regime de 
competência. 

 
h) Imposto de Renda e Contribuição Social 

 
A Companhia e suas controladas possuem créditos tributários, demonstrados na nota 5,  
decorrente de prejuízos fiscais de imposto de renda e da base de cálculo negativa de  
contribuição social, à alíquota de 25% e 9%, respectivamente, relativos aos anos bases 
de 1992 a 2008. Conservadoramente, os créditos tributários não foram reconhecidos 
contabilmente. 
 
 

5 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
 
Os créditos tributários não reconhecidos contabilmente montam em: 

 

Anos-base de 1992 a 2008 
 

Trevisa 
 Navegação 

Aliança 
 

Total 
 
Base negativa da contribuição social 

 
31.680 

 
8.152 

 
39.832 

Crédito tributário de contribuição social  2.851  734  3.585 
       
Prejuízos fiscais acumulados  29.835  104  29.939 
Crédito tributário de imposto de renda  7.459  26  7.485 
 
Total de créditos tributários 2008 

 
10.310 

 
760 

 
11.070 

       
Total de créditos tributários 2007  9.197  539  9.736 
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6  PARTES RELACIONADAS 
 

Os saldos e as transações, entre partes relacionadas, são realizadas a preços correntes de 
mercado e estão assim demonstrados: 
 
 
Empresas relacionadas  Descrição  2008  2007 
       
Navegação Aliança ltda.  Saldo ativo  -           1251 
Trevo Florestal Ltda.  Saldo ativo  1.552  1.603 
Estrela Operadora Portuária Ltda.  Saldo ativo  137  - 
       
    1.689  2.854 
       
Navegação Aliança Ltda.  Receita aluguel                         250  237 
Trevo Florestal Ltda.  Receita aluguel  131  131 
Navegação Aliança Ltda           Receita financeira  60  84 
Estrela Oper. Portuária   Receita financeira  -  4 
       
    441  456 
       

 
 
7 INVESTIMENTOS 

 
A companhia possui investimentos nas seguintes empresas controladas: 
 
a) Navegação Aliança Ltda., que tem como atividade principal a prestação de serviço de 

frete aquaviário. 
b) Trevo Florestal Ltda., que tem como atividade principal a comercialização de madeira e 

reflorestamento. 
c) Estrela Operadora Portuária Ltda, que tem como atividade principal a exploração de 

serviços vinculados a operações portuárias. 
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Os investimentos totais apresentam a seguinte posição: 
  

 
Navegação 

Aliança 
Trevo 

Florestal 

Estrela 
Operadora 

Portuária 

 
 

Outros 
     
 Capital social  11.100 6.750 100  
 Patrimônio líquido  29.662 11.878 100  
Quotas possuídas (milhares) 11.099 5.570 50  
Percentual de participação direto 99,999 69,507 50  
Resultado líquido do exercício  (2.535)   2.946   262  
 
Mutação nas contas:   

  
Total 

      
Saldo 31 de dezembro 2006 27.137 11.606  2 38.745 
Aquisição de investimentos   50 28 78 
Equivalência patrimonial 3.061 1.302 22  4.385 

Lucro recebido  (4.383) (16)  (4.399) 
      
Saldo 31 de dezembro de 2007 30.198 8.525 56 30 38.809 
Aquisição de investimentos 2.000   19 2.019 
Equivalência patrimonial (2.536) 2.047 131  (357) 
Lucro recebido  (2.316) (137)  (2.454) 
      

Saldo 31 de dezembro de 2008 29.662 8.256 50 49 38.017 
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8 IMOBILIZADO   
 

  Taxas de   
  Deprec.  Controladora  Consolidado 
              %  2008  2007  2008  2007 
           
Terrenos    221  221  4.222  4.222 
Edificações  4  4.209  4.166  4.879  4.750 
Equipamentos e Instalações  10  813  751  4.676  3.970 
Móveis e Utensílios  10  116  267  1.095  1.014 
Ferramentas  10      115  101 
Veículos  20  97  236  993  923 
Veículos Transportadores  20      3.877  3.493 
Embarcações  5      65.292  66.470 
Florestas        19.912  19.912 
Outros      16    16 
Imobilizado em andamento    347    7.024  1.543 
           
    5.803  5.657  112.085  106.414 
Depreciações acumuladas    (4.088)  (4.281)  (35.384)  (36.307) 
Exaustão acumulada        (10.529)  (9.544) 
           
    1.715  1.376  66.172  60.563 

 
 

9 IMPOSTOS A PAGAR – REFIS 
     

Foram incluídos no REFIS, o imposto de renda, a contribuição social, imposto de renda 
retido na fonte, encargos previdenciários, Pis e Cofins. O saldo devedor está sendo 
atualizado pela TJLP e amortizado, mensalmente, na base de 1,2% do faturamento bruto. A 
parcela registrada no circulante foi definida conforme estimativa de faturamento para o 
próximo exercício. Em garantia do débito foram oferecidos bens imóveis.  
 
Em dezembro de 2008 foi contabilizado um ajuste no valor de R$ 1.488 mil, decorrente do 
indeferimento parcial de prejuízos fiscais utilizados para reduzir multa e juros dos impostos 
parcelados na adesão ao programa, ocorrida em setembro de 2000. A Companhia está 
questionando administrativamente o indeferimento. 
 
Em dezembro de 2008, através do processo administrativo nº 10168.003954/2008-81, 
protocolado pela Receita Federal em 08 de dezembro de 2008, a Companhia foi excluída 
do Refis por existência de débitos previdenciários. A Administração entende, que essa 
decisão deverá ser revertida, uma vez que, naquela data, não haviam débitos a serem 
pagos e, que obteve certidões em fevereiro, junho e dezembro de 2008, junto a Previdência 
Social e, por essa razão, através de seus assessores jurídicos ingressaram com recurso 
contra tal decisão.  
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10 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 
 

As provisões constituídas, líquidas dos depósitos judiciais, na controladora e suas 
controladas consideram as estimativas feitas por nossos assessores jurídicos e estão 
assim distribuídas: 
  Controladora  Consolidado 
  2008  2007  2008  2007 
         
Trabalhista  42  222  612  732 
Cível  6.344  5.790  6.594  6.040 
(-) Depósitos judiciais  (9)  (9)  (165)  (325) 
         
         
  6.377  6.003  7.041  6.447 

 
A Companhia reconheceu em suas demonstrações provisões referente aos processos 
trabalhistas e cíveis que, na avaliação dos Consultores Jurídicos, se revestem de riscos 
possíveis e prováveis. A administração da Companhia julga que as provisões constituídas 
para tais passivos são suficientes para cobertura dessas contingências. 

 
 
11 CONTRATOS DE MÚTUO 
 

Os contratos de mútuo de longo prazo, realizados pela controlada Navegação Aliança 
Ltda., em montante de R$ 7.605 (R$ 5.769 em 2007) foram obtidos junto aos acionistas da 
controladora. As taxas de remuneração são de 1,5 % a. m. a título de variação monetária e 
juros e vencem no decorrer de 2010, sendo R$ 6.898 mil em janeiro e R$ 707 mil em 
dezembro. 

 
 
12. FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 
 

É composto por contratos de financiamentos das controladas e assim discriminados: 
 

Consolidado 
                  2008 2007 

Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo 
     
a. BNDES 601 5.024 1.028 4.910 
b. BNDES  4.733   
c. Caixa Econômica S.A. – agência de Fomento-RS 51 3.422   
d. Banco Santander  - Capital de giro 903  1.521 385 
e. Banco Santander –Finame 535 993 564 1.329 
f.  Banco Votorantin – Finame 138 370 72 171 
g. Banco Votorantin – Finame 24 74   
     
 2.252 14.616 3.185 6.795 
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a) Refere-se a contrato de financiamento, junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, para a construção da embarcação “Germano Becker”, 
firmado em junho de 2005. Está sendo amortizado mensalmente e seu último 
vencimento é setembro de 2018. Sobre 80% do principal do financiamento, incidem 
juros de acordo com a TJLP, acrescida de mais 3,5% a.a. e, sobre os demais 20% do 
principal, variação cambial e juros de 3,5% ao ano. 

 
b) Valor representativo da liberação inicial do contrato de financiamento para a construção 

da embarcação “Frederico Madörin”, firmado em outubro de 2008, no valor total de R$ 
11.428 mil. O principal juntamente com os encargos serão amortizados em 144 
parcelas mensais a partir de novembro de 2010. Os encargos são calculados com base 
na variação da TJLP acrescida de juros de 3,3 % ao ano. 

 
c) Contrato de financiamento para construção da embarcação “Frederico Madörin” firmado 

em outubro de 2008. O principal será pago em 6 parcelas trimestrais e sucessivas, 
vencendo-se a primeira em agosto de 2010. A remuneração é limitada a taxa SELIC 
acrescida de 3% ao ano e devida trimestralmente a partir de fevereiro de 2009. 

 
d) Refere-se a um contrato de capital de giro com amortizações mensais até outubro de 

2009. Incidem encargos equivalentes a 100% do CDI/CETIP e juros de 5,03% aa. 
 

e) Representa contratos de financiamento para aquisição de bens do imobilizado Estão 
sendo amortizados mensalmente e, seu último vencimento, ocorre em maio de 2012. 
Incidem juros de acordo com a TJLP acrescida de mais 4% a.a. 

 
f) Representa contratos de financiamento de bens do ativo imobilizado com amortizações 

mensais até maio de 2012. Os encargos são devidos com base na variação da TJLP 
acrescida de juros de 4 % ao ano. 

 
g) Refere-se a um contrato de financiamento para aquisição de equipamentos com 

amortizações mensais até setembro de 2013. Incidem juros de acordo com a TJLP, 
acrescida de mais 4,4% ao ano. 

 
Em garantia dos financiamentos, além do aval da controladora, foram dadas a propriedade 
fiduciária dos bens financiados e a embarcação “Trevo Roxo” à Caixa Econômica S.A. 
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13 DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES DOS MINOR ITÁRIOS 
 

Representa o deságio na aquisição, em agosto de 2006, da totalidade das participações 
societárias em empresas controladas, que estavam em poder dos minoritários.  Não foi 
eliminado na consolidação e vem sendo amortizado mensalmente até agosto de 2011. 
 
Considerando a Resolução CFC 1.159/09 este saldo foi reclassificado para o passivo não 
circulante. 
 
 

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 

a) Capital social 
 

O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2008, é composto por 
1.751.280 ações (437.820 em 2007), sendo 766.044 ações ordinárias (191.511 em 
2007) e 985.236 ações preferências (246.309 em 2007), sem valor nominal. 

 
b) Dividendos propostos 

 
Os dividendos propostos no montante de R$ 351 mil, sendo R$ 0,19 por ação ordinária 
e R$ 0,209  por ação preferencial, foram distribuídos da conta de lucros acumulados de 
exercícios anteriores. 

 
c) Lucros acumulados 

 
O saldo final em dezembro de 2008, da conta de lucros acumulados no montante de 
R$ 5.708 mil foi transferido para a conta “Reserva para investimentos e Capital de 
Giro” e  proposto à AGO para que aprove esta destinação. 

 
 

15 SEGUROS 
 
A cobertura de seguro para incêndio sobre os bens do imobilizado da controladora e 
controladas é considerada suficiente para os riscos envolvidos.  
 
 

16 INSTRUMENTOS FINANCEIROS  
 

Os valores conhecidos ou estimados de mercado dos instrumentos financeiros ativos e 
passivos, em 31 de dezembro, não são divergentes dos valores reconhecidos nas  
demonstrações contábeis. Os instrumentos financeiros que a Companhia detém não 
contemplam operações no mercado de derivativos naquela data. 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
 
Aos administradores e acionistas 
Trevisa Investimentos S.A. 
Porto Alegre - RS 
 
 
1 Examinamos o balanço patrimonial individuais (controladora) e consolidado da Trevisa 

Investimentos S/A em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações dos 
resultados, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos valores 
adicionados relativas ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade 
de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis. 

 
2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 

compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, 
o volume de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da entidade; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores 
e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 
3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Trevisa Investimentos S.A individual e consolidada em 31 de dezembro de 2008, o 
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, os seus fluxos de 
caixa e os valores adicionados referentes ao exercício findo naquela data de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
4 Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 

de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos 
desse exercício, sobre as quais emitimos parecer sem ressalva, datado de 15 de fevereiro 
de 2008. Conforme mencionado na nota explicativa 2, as práticas contábeis adotadas no 
Brasil foram alteradas a partir de 1º. de janeiro de 2008. As demonstrações contábeis 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta 
com as demonstrações contábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007 e, como permitido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida 
Provisória no 449/08, não estão sendo reapresentadas com os ajustes para fins de 
comparação entre os exercícios. 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
 
Aos administradores e acionistas 
Trevisa Investimentos S.A. 
Porto Alegre - RS 
 
 
5 As demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado correspondentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2007, preparadas em conexão com as demonstrações 
contábeis do exercício de 2008, foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião essas demonstrações estão adequadamente 
apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação ás demonstrações 
mencionadas no parágrafo 4, tomadas em conjunto. 

 
 
Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2009. 
 
 
 
Paulo Ricardo Pinto Alaniz 
Sócio-contador 
CRC 1RS042460/O-3 
BDO Trevisan Auditores 
Independentes 
CRC 2 SP013439/O-5 “S” RS 
 

 


