
www.pwc.com.br 

Madero Indústria e 
Comércio S.A. e 
Madero Indústria e 
Comércio S.A e 
controladas 
Demonstrações financeiras  
individuais e consolidadas em 
31 de dezembro de 2020  
e relatório do auditor independente 



PricewaterhouseCoopers, Al. Dr. Carlos de Carvalho 417, 10o, Curitiba, PR, Brasil, 80410-180, Caixa Postal 699,  
T: +55 (41) 3883 1600, www.pwc.com.br 

Relatório do auditor independente  
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Aos Administradores e Acionistas 
Madero Indústria e Comércio S.A. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Madero Indústria e Comércio S.A. 
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas do Madero 
Indústria e Comércio S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Madero Indústria e Comércio e do Madero 
Indústria e Comércio e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e 
os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus 
fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional 

Chamamos a atenção para a Nota 2.1 às demonstrações financeiras, que descreve que a Companhia tem 
apurado prejuízos repetitivos em suas operações e apresentou excesso de passivos sobre ativos circulantes 
no encerramento do exercício, no montante de R$ 492.908 mil na controladora e de R$ 492.894 mil no 
consolidado. Parte substancial desse passivo a descoberto se refere a empréstimos e financiamentos, os 
quais precisam ter seus prazos de pagamento renegociados, incluindo cláusulas restritivas que podem 
acelerar as datas de vencimento das dívidas, para permitir um alinhamento entre os fluxos de pagamentos 
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de principal e juros com a disponibilidade e a geração de caixa da Companhia. Essa situação, entre outras 
descritas na Nota 2.1, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa 
sobre sua continuidade operacional. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 

Principais Assuntos de Auditoria 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do  
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa  
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como  
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações  
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma  
opinião separada sobre esses assuntos. 

Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Valor recuperável de imobilizado e 
intangível (notas explicativas 13 e 14) 

A Companhia e suas controladas possuem saldos 
relevantes de imobilizado e intangíveis para os quais 
uma provisão para redução ao valor recuperável 
pode ser necessária sempre que eventos ou 
mudanças em circunstâncias indicarem que seu valor 
contábil pode não ser recuperável. Adicionalmente, 
em virtude da pandemia relacionada ao COVID19 e 
por decisões dos governos estaduais e municipais 
onde a Companhia e suas controladas possuem 
restaurantes, várias unidades ficaram ou encontram-
se fechadas por determinados períodos ou operando 
com capacidade reduzida. 

A avaliação anual de recuperabilidade desses ativos 
envolve o uso de premissas, julgamentos e 
estimativas, por parte da administração, em relação 
às projeções de fluxos de caixa. Os resultados reais 
podem diferir dessas estimativas e a utilização de 
diferentes premissas pode modificar 
significativamente as perspectivas de realização 
desses ativos e a eventual necessidade de registro de 
provisão para redução ao valor recuperável, com 
consequente impacto nas demonstrações financeiras. 

Em função desses aspectos, esse tema foi 
considerado um dos principais assuntos de auditoria. 

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros, o entendimento e a avaliação dos controles 
internos relevantes relacionados com o processo de 
mensuração do valor recuperável dos ativos não 
financeiros, bem como a avaliação da definição das 
Unidades Geradoras de Caixa (UGC’s) determinada 
pela administração vis-à-vis os critérios 
estabelecidos pelas normas contábeis relevantes. 

Confrontamos as informações utilizadas no teste de 
impairment com o plano de negócios e orçamento 
aprovados pela administração, testamos a exatidão 
matemática dos cálculos, bem como discutimos as 
principais premissas utilizadas nas projeções de 
fluxo de caixa, incluindo os impactos causados pelo 
tema envolvendo a Covid19 (nota explicativa 1). 

Também avaliamos, com apoio dos nossos 
especialistas internos, a razoabilidade dos modelos 
de cálculo e das premissas significativas utilizadas, 
inclusive a taxa de desconto e a taxa de 
crescimento, bem como entendemos os 
procedimentos executados pela administração para 
avaliação de desempenho individual de cada 
restaurante. 

Assuntos 

Por que  
é um PAA? 

Como o  
assunto foi 
conduzido 
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Porque é um PAA 
Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Comparamos a assertividade das projeções 
realizadas em períodos anteriores em relação ao 
desempenho atingido pela Companhia, e 
pesquisamos informações que pudessem contradizer 
as premissas mais significativas e as metodologias 
selecionadas. Também comparamos os dados 
utilizados pela administração com informações de 
empresas comparáveis. 

Nossos procedimentos de auditoria demonstraram 
que os julgamentos e as principais premissas 
utilizados pela administração para a avaliação da 
recuperabilidade desses ativos são razoáveis e as 
divulgações em notas explicativas são consistentes 
com os dados e informações obtidos. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
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Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Curitiba, 12 de fevereiro de 2021 

PricewaterhouseCoopers Carlos Alexandre Peres 
Auditores Independentes   Contador CRC 1SP198156/O-7 
CRC 2SP000160/O-5 
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Controladora Consolidado 

Nota 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

ATIVO explicativa 

CIRCULANTE 

Caixa e equivalentes de caixa 3        42.533        96.660        42.549        96.718 

Aplicações financeiras 4        10.101       -         10.101       -  

Contas a receber 5        41.859        58.404        41.892        58.458 

Estoques 7        58.216        41.883        58.216        41.883 

Impostos a recuperar 8        27.552           4.305        27.552           4.305 

Adiantamentos 9           6.305           5.073           6.305           5.073 

Outros ativos 10           4.407           3.726           4.407           3.726 
Total do ativo circulante      190.973      210.051      191.022      210.163 

NÃO CIRCULANTE 

Partes relacionadas 6           1.980    280       -  -  

Impostos a recuperar 8    632    985    632    985 

Tributos diferidos 29       -         84.484       -         84.484 

Outros ativos 10      49    242      49    242 

Investimentos 11        17.957        19.740       -  -  

Ativos de direito de uso 12      533.917      499.293      533.917      499.293 

Imobilizado 13   1.107.329      821.629   1.110.107      824.407 

Intangível 14        48.725        46.834        65.872        63.982 

  1.710.589   1.473.487   1.710.577   1.473.393 
Total do ativo não circulante 

TOTAL DO ATIVO   1.901.562   1.683.538   1.901.599   1.683.556 
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Nota Controladora Consolidado 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019 

CIRCULANTE 

Fornecedores 15 138.744 79.930 138.775 79.930 

Empréstimos e financiamentos 17 349.136 93.058 349.136 93.058 

Obrigações sociais 18 60.241 55.921 60.241 55.921 

Obrigações tributárias 19 22.756 35.120 22.760 35.136 

Receita diferida 20 5.615 8.302 5.615 8.302 

Outras obrigações 22 36.180 29.989 36.180 29.989 

Passivos de arrendamento 12 71.209 58.593 71.209 58.593 
Total do passivo circulante 683.881 360.913 683.916 360.929 

NÃO CIRCULANTE 

Empréstimos e financiamentos 17 355.785 258.206 355.785 258.206 

Obrigações sociais 19 16.036 17.619 16.036 17.619 

Obrigações tributárias 20 36.400 41.886 36.400 41.886 

Receita diferida 21 18.058 18.675 18.058 18.675 

Provisão para contingências 22 9.490 8.041 9.490 8.041 

Outras obrigações 23 17.871 19.629 17.871 19.629 

Passivos de arrendamento 12 525.683 456.899 525.683 456.899 
Total do passivo não circulante 979.323 820.955 979.323 820.955 
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO           

 Capital social  23  722.964  722.964  722.964  722.964 

 Reserva de capital    40.689  36.436  40.689  36.436 

 Prejuízos acumulados    (525.295)  (257.730)  (525.295)  (257.730) 

 Patrimônio líquido    238.358  501.670  238.358  501.670 

 Participação de não controladores          2  2 

 
Total do patrimônio líquido 

   238.358  501.670  238.360  501.672 

 

 

          

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO    1.901.562  1.683.538  1.901.599  1.683.556 
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  Nota        Controladora      Consolidado 

  explicativa  31/12/2020   31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

            

            

            

RECEITA OPERACIONAL BRUTA    901.900    780.077   902.018   1.022.644 

Receita c/ Venda de Mercadorias e Serviços Prestados    901.900    780.077   902.018   1.022.644 

            

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA    (106.164)   (107.916)  (106.169)   (133.708) 

Impostos e Contribuições/Devoluções e Abatimentos    (106.164)   (107.916)  (106.169)   (133.708) 

            

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  26  795.736   672.161  795.849   888.936 

            

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS 27  (272.462)   (255.291)  (272.462)   (275.929) 

            

LUCRO BRUTO    523.274   416.870  523.387   613.007 

            

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS            

Despesas gerais e administrativas  27  (62.008)    (142.769)   (62.008)   (142.769) 

Despesas com vendas  27  (549.589)    (238.596)   (549.590)   (366.043) 

Outras receitas e (despesas) operacionais  28  (8.781)    (1.658)   (8.781)   (5.196) 

Equivalência patrimonial  11  (1.881)    (525)   -   - 

(Perdas)/ganhos em investimentos  11  (6.881)    (24.276)   (8.860)   (78.869) 

    (629.140)    (407.824)   (629.239)   (592.877) 
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LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  (105.866)    9.046   (105.852)   20.130 

                   

RESULTADO FINANCEIRO            

Despesas financeiras  29  (81.189)    (125.021)   (81.192)   (126.607) 

Receitas financeiras  29  3.974    4.939   3.974   4.952 

    (77.215)    (120.082)   (77.218)   (121.655) 

                

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA            

E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    (183.081)    (111.036)   (183.070)   (101.525) 

            

Imposto de renda e contribuição social corrente  30  -    (28)   (11)   (9.537) 

Imposto de renda e contribuição social diferido  8  (84.484)    84.484   (84.484)   84.484 

            

Prejuízo do exercício    (267.565)    (26.580)   (267.565)   (26.578) 

            

Atribuível a:            

Controladora         (267.565)   (26.580) 

Não controladores         -   2 
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      Controladora      Consolidado 

  31/12/2020   31/12/2019  31/12/2020   31/12/2019 

         

         

         

 Prejuízo do exercício   (267.565)   (26.580)   (267.565)   (26.578) 

    

   

 

 

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO  (267.565)   (26.580)   (267.565)   (26.578) 

         

Atribuível a:         

Controladora      (267.565)  (26.580) 

Não controladores      -  2 
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       Dos acionistas controladores     

 Capital    Reserva de    Prejuízos   Atribuível a  Atribuível a   

 social   capital   acumulados  controladora   não 
controladores  

 Total 

            

SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2019 22.964  24.861  (231.150)  (183.325)  6.645  (176.680) 

            

Capital social integralizado (nota 23) 700.000  (834)  -  699.166  -  699.166 

Acordo não-controladores (nota 24) -  12.409  -  12.409  -  12.409 

Distribuição de lucros -  -  -  -  (5.587)  (5.587) 

Resultado do exercício -  -  (30.343)  (30.343)  3.764  (26.579) 

Aquisição de participação de não controladores 
    3.764  3.764  (4.819)  (1.055) 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 722.964  36.436  (257.729)  501.670  2  501.672 

            

SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2020 722.964  36.436  (257.729)  501.670  2  501.672 

            

Acordo não-controladores (nota 24) -  4.252  -  4.252  -  4.252 

Resultado do exercício -  -  (267.564)  (267.564)  -  (267.564) 
            

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 722.964  40.688  (525.293)  238.358  2  238.360 
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  Nota       Controladora      Consolidado 

  

explicati
va  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

           

           

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS          

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social   (183.081)   (111.036)   (183.069)   (101.526)  

Reconciliação do lucro líquido com o caixa obtido nas operações:          

 Depreciação e amortização 11  

                    
78.787   

                 
54.046   

                      
78.787   

                
65.175  

 Amortização de ativos de direito de uso 12  

                    
52.706   

                 
41.813   

                      
52.706   

                
41.813  

 Provisão (reversão) para contingências 21  

                      
1.449   (499)   

                        
1.449   (568)  

 Equivalência patrimonial 11  

                      
1.881   (53.031)   

                             
-                            -    

 Ganhos (perdas) em investimentos 11  

                           
-     

                 
77.832   

                             
-                            -    

 Ganhos de ajuste a valor justo - subscrição de ações 11  

                           
-     

                 
12.409   

                             
-     (834)  

 Acordo não-controladores 24  

                      
4.253   (834)   

                        
4.253   

                
12.409  

 Baixa de ativos de direito 24  (1.835)                           -     (1.835)                          -    

 Dissolução de capital 24  

                           
-                             -     

                             
-     (1.596)  

 Perda (ganho) na alienação de ativo imobilizado   

                    
14.181   

                   
9.102   

                      
14.181   

                  
9.102  

 Baixa de intangível 14  

                      
1.433   

                        
11   

                        
1.433   

                       
14  

 Juros incorridos sobre empréstimos e parcelamentos fiscais 29  

                    
38.552   

                 
94.042   

                      
38.552   

                
94.943  
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 Encargos sobre passivos de arrendamento 12  

                    
46.827   

                 
23.248   

                      
46.827   

                
23.248  

    

                    
55.153   

               
147.105   

                      
53.284   

              
142.180  

(Aumento) redução de ativos operacionais:          

 Contas a receber 4  

                    
16.566   (23.535)   

                      
16.566   (28.331)  

 Estoques 6  (16.333)   (10.978)   (16.333)   (5.880)  

 Outros ativos 10  (24.549)   

                   
3.431   (24.515)   

                     
326  

               

Aumento (redução) de passivos operacionais:          

 Fornecedores 16  

                    
21.106   (1.659)   

                      
21.106   (5.447)  

 Obrigações tributárias 19  (15.434)   

                 
53.026   (15.434)   

                  
7.495  

 Obrigações sociais 18  

                      
4.276   

                 
10.846   

                        
4.276   

                  
8.627  

 Receita diferida 20  (3.303)   (1.032)   (3.303)   (1.377)  

 Outras obrigações 22  

                      
4.434   

                   
1.246   

                        
4.434   (7.031)  

Caixa das operações   

                    
41.916   

               
178.448   

                      
40.081   

              
110.563  

           

 Pagamentos de imposto de renda e contribuição social   (1.824)   (14.566)   (1.814)   (14.616)  

 Pagamento de juros   (53.802)   (172.950)   (53.802)   (172.992)  

    (55.626)   (187.516)   (55.616)   (187.608)  

           

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais   (13.811)   (9.068)   (15.636)   (77.045)  
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS          

 Aquisição de imobilizado 13  (333.086)   (390.960)   (333.086)   (385.506)  

 Baixa de imobilizado 13  

                      
1.713   

                 
13.797   

                        
1.713   

                
18.043  

 Aquisição de intangíveis 14  (12.879)   (18.216)   (12.879)   (14.263)  

 Investimentos financeiros   (10.101)   

                   
2.500   (10.101)   

                  
2.500  

 Aquisição de investimentos 11  (1.783)   (8.985)   

                             
-                            -    

 Aquisição de Franquia, caixa líquido adquirido   

                           
-     (14.415)   

                             
-     (14.415)  

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento   (356.136)   (416.279)   (354.353)   (393.641)  

           

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS          

 Emissão de debentures 17  

                  
160.000                           -     

                    
160.000                          -    

 Captações de empréstimos 17  

                  
444.000   

               
327.605   

                    
444.000   

              
327.605  

 Liquidação de debentures 17  

                           
-     (379.000)   

                             
-     (379.000)  

 Pagamento de empréstimos 17  (241.885)   (80.170)   (241.795)   (80.507)  

 Dividendos pagos   

                           
-                             -     

                             
-     (5.587)  

 Pagamento de passivos de arrendamento 12  (42.376)   (40.416)   (42.376)   (40.416)  

 Parcelamento de impostos   (3.919)      (3.919)     

 Distribuição de lucros aos não controladores 23  

                           
-                             -     

                             
-                            -    

 Aumento de capital 23  

                           
-     

               
700.000   

                             
-     

              
700.000  
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 Aumento / diminuição de participação de não controladores 23  

                           
-     (48.077)   

                             
-     (3.464)  

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento   

                  
315.820   

               
479.942   

                    
315.910   

              
518.632  

           
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDOS DE CAIXA E 
EQUIVALENTE DE CAIXA   (54.026)   

                 
54.593   (54.169)   

                
47.946  

           

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3  

                    
96.660   

                 
37.474   

                      
96.718   

                
48.772  

Caixa e equivalente de caixa incorporado   -  

                   
4.593   

                             
-                            -    

Caixa e equivalente de caixa no final do período 3  

                    
42.634   

                 
96.660   

                      
42.549   

                
96.718  
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1. Contexto operacional  

 

O Madero Indústria e Comércio S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) é uma sociedade 

anônima de capital fechado, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. A 

Companhia tem como principal objeto social a fabricação e comercialização de alimentos. 

 

A Companhia e suas controladas (conjuntamente, "Grupo Madero" ou “Grupo” ou 

“Consolidado”) produzem, distribuem e vendem alimentos por meio de rede própria composta 

atualmente por 223 restaurantes (incluindo quatro restaurantes franqueados independentes e 15 

restaurantes franqueados pertencentes ou controlados pelo acionista controlador), distribuídos 

em 17 estados e no Distrito Federal. 

 

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, 

em 29 de janeiro de 2021. 

 

Durante março de 2020, uma pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde 

relacionada ao surto de rápido crescimento de uma nova cepa de coronavírus (“COVID-19”). 

A pandemia impactou significativamente as condições econômicas no Brasil, com efeitos 

adversos acelerados após março e abril de 2020, conforme os governos federal, estadual e local 

reagiram à crise de saúde pública, criando incertezas significativas na economia brasileira e 

internacional. No interesse da saúde e segurança públicas, os governos estaduais e locais nas 

jurisdições onde os restaurantes do Madero estão localizados, exigiram o fechamento 

obrigatório dos restaurantes, limitações de capacidade ou outras restrições para aqueles que 

continuaram a operar. Em abril de 2020, a maioria dos restaurantes em operação da Companhia 

havia mudado temporariamente para um modelo operacional de entrega ou retirada dos 

produtos no balcão, suspensão de jantar, horário modificado e redução da equipe no local. 

Como resultado desses desenvolvimentos, a Companhia experimentou uma redução 

significativa em suas receitas, resultados operacionais e fluxos de caixa em comparação com 

março de 2020. As restrições impostas ao setor de restaurantes estão mudando rapidamente e 

podem surgir impactos adversos adicionais para o negócio. Madero não pode prever se, quando 

ou de que forma as condições em torno do COVID-19 mudarão, incluindo o momento de 

levantamento de quaisquer restrições ou requisitos de fechamento, quando seus restaurantes 

serão totalmente reabertos e os níveis de pessoal para restaurantes reabertos e reengajamento 

do cliente com as marcas do Madero voltarão aos níveis registrados antes da pandemia. 

 

As receitas aumentaram desde o terceiro trimestre de 2020, devido ao retorno da operação de 

restaurantes em horário integral durante a semana e final de semana. Um conjunto flexível de 

restrições foi estabelecido para restaurantes e shopping centers desde o início da redução no 

número de novos casos da Covid-19. 

 

2. Base de preparação das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no 

Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
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(“CPC”) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 

e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 

valor, que, no caso de ativos financeiros ao custo amortizado, outros ativos e passivos 

financeiros é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. 

 

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. Aquelas áreas que requerem maior nível de 

julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas 

são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.23.  

 

2.1.   Continuidade Operacional 

 

A administração avalia se quaisquer condições ou eventos ocorreram que poderiam levantar 

dúvidas substanciais sobre a capacidade da Companhia de continuar em operação por um ano 

a partir da data em que as demonstrações financeiras consolidadas estão disponíveis para serem 

publicadas. A capacidade da Companhia de continuar em operação depende de sua capacidade 

de gerar fluxo de caixa suficiente de operações e financiamento adicional para cumprir suas 

obrigações, incluindo pagamentos e vencimentos de dívidas programados, porque a Companhia 

sofreu perdas recorrentes de operações e tem, em 31 de dezembro de 2020, capital de giro 

líquido negativo na controladora de R$ 492.908 (R$ 150.862 em 31 de dezembro de 2019) e no 

consolidado de R$ 492.894 (R$ 150.766 em 31 de dezembro de 2019). 

 

A Companhia buscou renegociações e obteve sucesso nos acordos com seus parceiros 

financeiros. Conforme descrito na nota 30 - eventos subsequentes, foram obtidos novos 

empréstimos e postergação de vencimento, possibilitando a liquidação dos empréstimos de 

curto prazo, visto que a Companhia possui dívida de R$ 54.000 com vencimento em abril de 

2021 e R$ 80.000 com vencimento em setembro de 2021. A Companhia pretende buscar 

postergar ou refinanciar dívidas residuais com vencimento em 2021 e continuará discutindo 

com os bancos parceiros a obtenção de novas linhas de crédito quando necessário para dar 

suporte à operação. A Companhia possui cláusulas restritivas aos empréstimos, cuja 

renegociação está prevista para junho de 2021. 

 

Não há garantias de que a Companhia terá a capacidade de adiar ou refinanciar essas dívidas 

antes das respectivas datas de vencimento em termos que sejam favoráveis ou de todo ou de 

renegociar os covenants financeiros até junho de 2021, o que poderia acelerar as datas de 

vencimento dos empréstimos. Essas questões levantam dúvidas substanciais sobre a capacidade 

da Companhia de continuar em funcionamento dentro de um ano após a data em que essas 

demonstrações financeiras consolidadas foram emitidas. As demonstrações financeiras 

consolidadas foram preparadas com base na continuidade operacional e não refletem quaisquer 

ajustes que possam resultar se a Companhia não for capaz de continuar em continuidade. 
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Resumo das principais políticas contábeis 

 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 

estão definidas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 

apresentados, salvo disposição em contrário.  

 

2.2.   Consolidação 

 

A Companhia consolida todas as entidades que controla, ou seja, quando está exposta ou tem 

direito a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de 

direcionar as atividades significativas da investida. 

 

(a) Controladas 

 

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia 

detém o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle 

é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a 

Companhia deixa de ter o controle. 

 

Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos na 

aquisição de controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos 

valores justos na data da aquisição. A Companhia reconhece a participação não controladora na 

adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não 

controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não 

controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição 

são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. 

 
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas da Companhia são 
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação 
forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das 
controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas 
adotadas pelo Grupo.  
 
(b) Transações com participação de não controladores 

 
O Grupo trata as transações com participações de não controladores como transações com 
proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a 
diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos ativos 
líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações 
para participações de não controladores também são registrados diretamente no patrimônio 
líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". 
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(c) Perda de controle em controladas 

 
Quando o Grupo deixa de ter controle, qualquer participação da entidade é remensurada ao seu 
valor justo, sendo a mudança no valor contábil reconhecida no resultado. Os valores 
reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes são reclassificados para o 
resultado. 
 

2.3. Conversão de moeda estrangeira 

 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas da Companhia são 

mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (a 

"moeda funcional").  

 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que é a 

moeda funcional da Companhia e suas controladas. 

 

Transações e saldos 

 

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as 

taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens 

são remensurados.  

 

Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa 

são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. Todos os 

outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como "Outros 

ganhos (perdas), líquidos". 

 

2.2 Uso de julgamentos e estimativas 

 

Na preparação dessas demonstrações financeiras consolidadas, a administração fez julgamentos 

e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores 

reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir dessas 

estimativas. 

 

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. As revisões das 

estimativas são reconhecidas prospectivamente. 

 

2.2.1 Julgamentos 

 

As informações sobre os julgamentos feitos na aplicação das políticas contábeis que têm os 

efeitos mais significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão 

incluídas nas notas a seguir: 
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• Nota 2.15. - prazo do arrendamento: se a Companhia tem razoável certeza de exercer as opções 

de extensão; 

 

• Nota 2.21 - reconhecimento da receita: em um momento específico. 

 

2.2.2. Suposições e incertezas de estimativa 

 

As informações sobre premissas e incertezas das estimativas em 31 de dezembro de 2020 que 

apresentam um risco significativo de resultar em um ajuste material nos valores contábeis de 

ativos e passivos no próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas: 

 

. Notas 13 e 14 – valor recuperável de imobilizado e intangível – principais premissas sobre 

resultados futuros e a recuperabilidade desses ativos;  

 

• Nota 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas 

sobre a probabilidade e magnitude de uma saída de recursos; 

 

• Nota 24 - plano de pagamentos com base em ações: principais premissas sobre o 

reconhecimento e mensuração da provisão (e despesas de compensação) com base na obrigação 

contratual de estimativa de rescisão de pagamentos aos acionistas. 

 

• Nota 29 -  reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro 

contra o qual as diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais reportáveis podem ser 

utilizados; 

 

2.2.3. Mensuração de valores justos 

 

Algumas das políticas e divulgações contábeis da Companhia requerem a mensuração do valor 

justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. 

 

A Companhia revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. 

 

Se informações de terceiros, como cotações de corretoras ou serviços de precificação, são 

usadas para mensurar os valores justos, a Empresa avalia as evidências obtidas de terceiros para 

apoiar a conclusão de que essas avaliações atendem aos requisitos das normas, incluindo o nível 

no hierarquia de valor justo em que as avaliações devem ser classificadas. 

 

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia usa dados observáveis de 

mercado na medida do possível. Os valores justos são categorizados em diferentes níveis na 

hierarquia do valor justo com base nas informações utilizadas nas técnicas de avaliação da 

seguinte forma: 

 

• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. 

 

• Nível 2: informações além dos preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para 
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o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados 

dos preços). 

 

• Nível 3: dados para o ativo ou passivo que não são baseados em dados de mercado observáveis 

(dados não observáveis). 

 

Se as entradas usadas para mensurar o valor justo de um ativo ou passivo caem em níveis 

diferentes da hierarquia do valor justo, então a mensuração do valor justo é categorizada em 

sua totalidade no mesmo nível da hierarquia do valor justo como a entrada de nível mais baixo 

que é significativo para toda a medição. 

 

A Companhia reconhece as transferências entre os níveis da hierarquia de valor justo no final 

do período de relatório durante o qual a mudança ocorreu. 

 

Mais informações sobre as premissas feitas na mensuração dos valores justos estão incluídas 

nas notas a seguir: 

 

• Nota 24 - Remuneração baseada em ações; 

• Nota 30 - Gestão de riscos e instrumentos financeiros; 

 

2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 

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

2.4 Instrumentos financeiros 

 

2.4.1.  Reconhecimento e mensuração inicial 

 

Os títulos a receber e títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente quando 

originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando 

a Companhia se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro 

(exceto contas a receber) ou passivo financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo, 

acrescido dos custos de transação (para um item que não esteja no FVTPL) que são diretamente 

atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber é mensurado inicialmente pelo 

preço da transação. 

 

2.4.2. Classificação e mensuração 

 

i. Ativos financeiros - A Companhia classifica seus ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: (i) mensurados ao valor justo por 
meio do resultado, (ii) valor justo por meio de outros resultados abrangentes e (iii) custo 
amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros 
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no momento do seu reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das disposições 
contratuais do instrumento; 

 

ii. Passivos financeiros - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, 
com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a 
mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, 
utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução 
ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer 
desconto na aquisição e taxas ou custos incorridos.  

 
A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na 
demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas como despesa financeira na demonstração de resultado.  

 
São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento 
superior a doze meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados como 
ativos não circulantes).  

 
A Companhia designou nessa categoria as contas a receber, caixa e equivalentes de 
caixa, contas a receber com partes relacionadas e outros ativos. 
 

iii. Reconhecimento e desreconhecimento 

 
O CPC 48 – Instrumentos Financeiros determina que a Companhia deve reconhecer um ativo financeiro 

ou um passivo financeiro em seu balanço patrimonial somente quando uma entidade se torna parte das 

atividades contratuais do instrumento. 

 

A compra ou venda de ativos financeiros deve ser reconhecida e / ou desreconhecida, se aplicável, na 

data da negociação ou na data da liquidação. 

 

A entidade deve desreconhecer o ativo financeiro quando e somente quando: 

•  Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo financeiro expiram; ou 

• Transferir o ativo financeiro se a entidade não tiver seu controle. 

 

 

A entidade deve desreconhecer o passivo financeiro quando e somente quando: 

• for extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou 

expirar. 

 

iv. Impairment - 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). As revisões de impairment do ágio são 

realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos ou alterações nas 

circunstâncias indicarem um possível impairment. 
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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 alienação 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 (UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alocado para as Unidades 

Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se 

beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de 

acordo com o segmento operacional. 

 

Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são 

revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na 

data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é 

revertido. 

 

v. Compensação de instrumentos financeiros - Ativos e passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido é apresentado 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. O direito 
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal 
dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da 
contraparte. 
 

vi. Custo amortizado de ativos financeiros após o reconhecimento inicial - Após o 
reconhecimento inicial, esses ativos financeiros são contabilizados pelo custo amortizado, 
utilizando o método dos juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perdas por redução ao valor 
recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto na 
aquisição e taxas ou custos incorridos. 
 
A amortização da taxa efetiva de juros é incluída na linha de receita financeira na demonstração 
do resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como “Despesas 
financeiras” na demonstração consolidada do resultado. 
 
São incluídos como ativo circulante, exceto para prazos de vencimento superiores a 12 meses 
após a data do balanço, os quais são classificados como ativos não circulantes. 
 

vii. Valor justo de ativos financeiros - Para ativos mensurados ao valor justo, a mudança no 

valor justo deve ser reconhecida no resultado ou em outro resultado abrangente, conforme 
apropriado. A data de negociação deve ser considerada a data de reconhecimento inicial para 
fins de aplicação dos requisitos de redução ao valor recuperável. 

 
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de 
investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.  
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Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, 
contas a receber com partes relacionadas e outros ativos. 
 

2.5 Contas a receber de clientes 

 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. O Grupo mantém as contas 
a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas 
contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para 
créditos de liquidação duvidosa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, 
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. 
 

2.6 Transações com partes relacionadas 

 

As partes relacionadas são o acionista controlador (Luiz Renato Durski Junior), qualquer 

acionista não controlador que detenha mais de 5% das ações da Companhia, as empresas 

coligadas, qualquer diretor executivo da Companhia e os familiares imediatos de quaisquer 

partes relacionadas identificadas. 

 

As transações com partes relacionadas referem-se a compras de produtos, contratação de 

serviços, pagamento de salários e royalties firmados com pessoas físicas ou jurídicas. Essas 

transações são realizadas em condições normais de mercado e não envolvem qualquer risco 

incomum de recebimento. 
 

2.7 Estoques  

 

Os estoques são compostos por matérias-primas e produtos destinados à produção ou revenda 

de itens comercializados em restaurantes. Os estoques são avaliados pelo menor valor entre o 

custo e o valor líquido realizável. O método de custo utilizado para os estoques é o método da 

média ponderada. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos 

negócios, deduzido dos custos estimados necessários para realizar a venda. 

 

2.8 Investimentos 

 

Os investimentos em controladas são apresentados nas demonstrações financeiras individuais, 
e reconhecidos através do método de equivalência patrimonial. 
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2.9 Ativos intangíveis 

 

Ágio 

 
O ágio resulta da recompra de franquias e representa o excesso da (i) contraprestação 
transferida; (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo 
na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao 
valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da contraprestação 
transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da 
controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente 
na demonstração do resultado. 
 
Softwares 

 

As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os 
softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são 
amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de cinco anos. 
 
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes 
de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia são 
reconhecidos como ativos intangíveis. 
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, 
incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela 
adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos de 
financiamento incorridos durante o período de desenvolvimento do software. 
 
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos critérios de capitalização são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente 
reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente. 
 
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante 
sua vida útil estimada, não superior a cinco anos. 
 
Non-Compete 

 

A Companhia firmou contrato de Non-Compete com ex-sócio diretor, com período de vigência 

de 5 anos, iniciado em 28/02/2018 e com encerramento previsto para 27/02/2023. A 

amortização é calculada pelo método linear. 

 

Software em desenvolvimento 

 
A Companhia está em processo de implementação do módulo de software (ERP) com previsão de 

implantação para o primeiro trimestre de 2021.  
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Impairment sobre ativo não financeiro 

 

Os ativos que têm vida útil indefinida, por exemplo, ágio, não estão sujeitos a amortização e 

são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável. A redução no 

valor recuperável do ágio é revisada anualmente, ou sempre que eventos ou mudanças nas 

circunstâncias indicarem que o ágio pode não ser recuperável. 

 

Os ativos sujeitos a depreciação ou 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 redução ao valor recuperável é reconhecida quando o valor 

contábil do ativo excede o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor justo de 

um ativo, menos os custos de venda e o 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 

(UGCs)). Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio adquirido em uma 

combinação de negócios é alocado a cada uma das UGCs (ou grupos de UGCs) que se espera 

que se beneficiem das sinergias da combinação, identificadas no nível do segmento operacional. 

 

Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são 

revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do 

balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. 

 

2.10 Imobilizado 

 

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 

histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.  

 

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 a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil 

de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados 

em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 

 

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, 

de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente 

baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 

na data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 

prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 

benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 

perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os 

valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 
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Os terrenos recebidos em doação pela Prefeitura do Município de Ponta Grossa, com base nas 

definições do CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, avaliados a valor justo com 

base em laudo de empresa independente especializada, emitido em 2019, retroagido ao registro 

inicial.  

 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método 

linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. As taxas 

anuais de depreciação estão mencionadas na Nota 13. 

 

2.11 Fornecedores 

 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 

adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas 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, mensuradas pelo 

custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 

 

2.12 Empréstimos e financiamentos  

 

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos 

na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 

entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 

na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, 

utilizando o método da taxa efetiva de juros. 

 

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um 

direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, doze meses após a data 

do balanço. 

 

2.13 Provisão para contingências 

 

Uma provisão é reconhecida quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente ou não 

formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável 

que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser 

estimado com segurança. 

 

A Companhia reconhece a provisão com base em sua melhor estimativa para processos 

tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 

evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 

judiciais recentes e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a opinião dos assessores 

jurídicos externos. As provisões são revisadas e ajustadas para refletir alterações nas 

circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 

exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
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2.14 Passivos de arrendamento 

 

No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. 

Um contrato é, ou contém, um arrendamento se o contrato transmitir o direito de controlar o 

uso de um ativo identificado por um período em troca de uma contraprestação. Para avaliar se 

um contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado, a Companhia utiliza 

a definição de arrendamento no CPC 06. 

 

Esta política é aplicada aos contratos firmados em ou após 1º de janeiro de 2019. 

 

No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a 

Companhia aloca a contraprestação no contrato para cada componente de arrendamento com 

base em seus preços independentes. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, a 

Companhia optou por não separar os componentes que não são de arrendamento e contabilizam 

os componentes de arrendamento e que não são de arrendamento como um único componente 

de arrendamento. 

 

A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de 

início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo, que 

compreende o valor inicial do passivo de arrendamento mercantil ajustado para quaisquer 

pagamentos de arrendamento efetuados antes ou antes da data de início, mais quaisquer custos 

diretos iniciais incorridos e uma estimativa dos custos para desmontar e remover ativo 

subjacente ou para restaurar o ativo subjacente ou o site em que está localizado, menos 

quaisquer incentivos recebidos 

 

O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de 

início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade 

do ativo subjacente para a Companhia até o final do prazo do arrendamento ou do custo do ativo 

de direito de uso reflete que a Companhia exercerá uma opção de compra. Nesse caso, o ativo 

de direito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinado na 

mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente 

reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas 

remensurações do passivo de arrendamento. 

 

O passivo de arrendamento mercantil é mensurado inicialmente pelo valor presente dos 

pagamentos que não são pagos na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no 

arrendamento ou, se essa taxa não puder ser prontamente determinada, pela taxa de empréstimo 

incremental da Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa de empréstimo incremental 

como taxa de desconto. 

 

A Companhia determina sua taxa incremental de empréstimos obtendo taxas de juros de várias 

fontes externas de financiamento e faz alguns ajustes para refletir os termos do arrendamento e 

o tipo do ativo arrendado. 

 



Madero Indústria e Comércio S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

25 de 82 

Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento incluem 

o seguinte: 

 

− Pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos em substância; 

− Pagamentos de arrendamento variável que dependem de um índice ou taxa, inicialmente 

medidos usando o índice ou taxa na data de início; 

− Montantes que se espera pagar sob uma garantia de valor residual; e 

− O preço de exercício em uma opção de compra razoavelmente certa para a Companhia 

exercer, pagamentos de arrendamento em um período opcional de renovação se a Companhia 

tiver razoavelmente certeza de exercer uma opção de extensão e multas por rescisão 

antecipada de um arrendamento, a menos que a Companhia esteja razoavelmente certa de 

que não para terminar mais cedo. 

 

O passivo de arrendamento mercantil é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método 

dos juros efetivos. É remensurado quando há uma mudança no fluxo de pagamentos futuros de 

arrendamento mercantil decorrentes de uma mudança em um índice ou taxa, se houver uma 

alteração na estimativa da Companhia do valor que se espera pagar sob uma garantia de valor 

residual, se a Companhia mudar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou 

rescisão ou se há um pagamento revisado de arrendamento fixo em substância. 

 

Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 

correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o 

valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido para zero. 

 

A Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade 

para investimento em ativo imobilizado e passivos de arrendamento mercantil em empréstimos 

na demonstração da posição financeira. 

 

2.15 Arrendamentos de curto prazo e baixo valor 

 

A Companhia optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento 

mercantil para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, 

incluindo equipamentos de TI. A Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento 

associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear pelo prazo do 

arrendamento. 

 

Política aplicável antes de 1º de janeiro de 2019 

 

Para contratos firmados antes de 1º de janeiro de 2019, a Companhia determinou se o acordo 

era ou continha um arrendamento com base na avaliação de se: 

 

− O cumprimento do acordo dependia do uso de um ativo ou ativos específicos; e 

− O acordo havia concedido o direito de usar o ativo. Um acordo transmitia o direito de usar 

o ativo se um dos seguintes itens fosse atendido: 
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− O comprador tinha a capacidade ou o direito de operar o ativo enquanto obtinha ou 

controlava mais do que uma quantidade da produção. 

− Fatos e circunstâncias indicaram que era remoto que outras partes levassem mais do que 

uma quantidade insignificante da produção, e o preço por unidade não fosse fixo por 

unidade de produção nem igual ao preço atual de mercado por unidade de produção. 

 

No período comparativo, como arrendatário, a Companhia classificou os arrendamentos que 

transferiam substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade como arrendamentos 

financeiros. Quando esse era o caso, os ativos arrendados eram mensurados inicialmente por 

um valor igual ao menor entre o valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do 

arrendamento. Os pagamentos mínimos da locação foram os pagamentos durante o prazo da 

locação que o locatário era obrigado a fazer, excluindo qualquer aluguel contingente. Após o 

reconhecimento inicial, os ativos foram contabilizados de acordo com a política contábil 

aplicável a esse ativo. 

 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando é provável que gere benefícios 

econômicos futuros para a Companhia, e seu custo ou valor pode ser mensurado com segurança. 

Os passivos são reconhecidos no ativo mantido sob outros arrendamentos e foram classificados 

como operacionais e não foram reconhecidos na demonstração da posição financeira da 

Companhia. Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais foram reconhecidos no 

resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos foram 

reconhecidos como parte integrante da despesa total do arrendamento, pelo prazo do 

arrendamento. 

 

A Companhia anteriormente classificou os arrendamentos imobiliários como arrendamentos 

operacionais de acordo com o IAS 17. Esses arrendamentos incluem restaurantes, fábricas, 

escritórios administrativos e acomodações de funcionários. A Companhia estabelece um 

período de 120 meses (10 anos) como prazo médio de intenção de arrendamento de ativos e 

apenas para as unidades denominadas “Parada Madero” que o cálculo considera o período de 

300 meses (25 anos). 

Alguns arrendamentos são ajustados pelas taxas de inflação, mercado geral ou índice de preços 

ao consumidor (IGP-M ou IPCA). 

Na transição, para arrendamentos classificados como operacionais, de acordo com a IAS 17, os 

passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos 

remanescentes, líquidos do crédito tributário social descontado à taxa de empréstimo 

incremental da Companhia em 1º de janeiro de 2019. os ativos de uso são mensurados por um 

valor equivalente ao passivo de arrendamento mercantil, ajustado pelo valor de qualquer 

pagamento antecipado ou acumulado. A Companhia aplicou essa abordagem a todos os outros 

arrendamentos. 

 

A taxa de desconto média ponderada foi definida com base nas seguintes premissas: 

− taxa de desconto que considera as curvas de custo médio de financiamento obtidas de 

instituições financeiras e as avaliações de risco de crédito da Companhia, ajustadas aos 

termos e valores dos contratos de arrendamento. 

− uso da taxa de desconto nominal: 
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   (%) 

IPCA    4.50% 

Desconto – anual    8.50% 

Desconto – mensal    0.68% 

 

 

A Companhia utilizou os seguintes expedientes práticos ao aplicar o CPC 06 a arrendamentos 

anteriormente classificados como operacionais, de acordo com o IAS 17. 

− Aplicou-se a isenção por não reconhecer ativos e passivos de direito de uso para 

arrendamentos com prazo inferior a 12 meses. 

− Pagamentos variáveis (geralmente com base nas porcentagens de cobrança de restaurantes) 

− Excluídos os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data do 

pedido inicial. 

 

2.16 Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes  

 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 

econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 

mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 

Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 

sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais 

incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 

envolvido.  

 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 

provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 

circulantes. 

  

 

2.17 Imposto de renda e contribuição social  

 

A Companhia e suas controladas calculavam e reconheciam previamente o imposto de renda e 

a contribuição social em diferentes regimes fiscais. Algumas controladas aplicaram o regime 

de lucro presumido, reconhecendo os impostos com base na receita, enquanto outras calculavam 

o imposto de renda e a contribuição social com base no regime de lucro real, reconhecendo os 

impostos com base no lucro tributável. Ambos os métodos de tributação foram determinados 

de acordo com a legislação tributária brasileira. Em 31 de dezembro de 2019, a maioria das 

subsidiárias da Companhia foram incorporadas e atualmente estão sujeitas ao regime tributário 

da Companhia (imposto de renda com base no lucro tributável). 

 

A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no regime de lucro do 

período. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
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diferenças temporárias no final de cada período entre os saldos de ativos e passivos 

reconhecidos nas demonstrações financeiras intermediárias e as bases fiscais correspondentes 

utilizadas para apurar o lucro tributável, incluindo o saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. 

 

A recuperação do saldo dos ativos fiscais diferidos é revisada a cada período de relatório e 

quando não é mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a 

recuperação de todo ou parte do ativo. A avaliação da administração está amparada em estudos 

técnicos de viabilidade, que evidenciam as projeções de lucros tributáveis futuros, permitindo 

uma estimativa de recuperação de crédito em um período não superior a 10 anos. Além disso, 

a estimativa de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos envolve as 

incertezas das demais estimativas. 

 

O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, exceto quando 

correspondem a itens registrados em “outros resultados abrangentes” no patrimônio líquido. 

 

2.18 Capital social 

 

As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente 

atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como 

uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 

 

2.19 Pagamento baseado em ações 

 

A Companhia concede aos seus principais executivos e gerentes pagamento baseado em ações. 

A Companhia mede o custo das transações liquidadas com ações para seus funcionários com 

base no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da concessão. 

 

A estimativa do valor justo dos pagamentos baseados em ações requer a determinação do 

modelo de avaliação mais apropriado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que 

depende dos termos e condições da concessão. Isso também requer a determinação dos dados 

mais apropriados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção, eventos 

futuros, volatilidade e rendimento de dividendos e premissas correspondentes. As premissas e 

modelos utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos baseados em ações estão 

divulgados na Nota 25. As despesas com essas transações são reconhecidas no resultado 

(despesas gerais e administrativas) durante o período em que o direito é adquirido (período no 

período). Quais as condições específicas para aquisição de direitos devem ser atendidas) contra 

a reserva para pagamentos baseados em ações, no patrimônio líquido. 

 

2.20 Reconhecimento da receita  

 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 

comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades do Grupo. A receita é 

apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como 

das eliminações das vendas entre empresas do Grupo. 
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O Grupo reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é 

provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios 

específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades do Grupo. 

 

(a) Receita com venda de produtos 

 

A receita é reconhecida quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes a 

propriedade dos bens, forem transferidos para o comprador, quando os custos associados 

puderem ser estimados de maneira confiável. 

 

(b) Receita de serviços 

 

A Companhia presta serviços aos franqueados como: 

• Concessão do direito de uso da marca; 

• Realização de publicidade para os franqueados;  

• Processos administrativos aos franqueados.  

 

(c)  Contrato de venda de produtos ao consumidor final 

 

A Companhia identificou a entrega do produto ao cliente final como a única obrigação de 

desempenho. 

 

A terceira etapa é a determinação do preço da transação, onde a Companhia deve analisar o 

processo de transferência do bem ou serviço, considerando alguns critérios de mercado e seu 

pedido de contraprestação. Portanto, a Empresa estabelece os valores dos produtos de forma 

independente (tanto para consumidores finais quanto para franqueados) e concede um valor 

diferenciado apenas aos seus colaboradores. Em relação à receita de serviços, os valores são 

estabelecidos de acordo com o volume de faturamento dos franqueados. 

 

Em seguida, o preço da transação deve ser alocado para cada obrigação de desempenho. No 

entanto, a Companhia apresenta seus valores de forma independente, por meio de cardápios em 

restaurantes ou percentuais conforme estabelecido em contrato com franqueados. 

 

A receita é reconhecida quando a obrigação de desempenho é cumprida, ou seja, no momento 

da aceitação do contrato ou transferência dos ativos. 

 

(d) Receita diferida 

 

(i) Receita com franquia: São cobradas pela utilização contínua de direitos concedidos por 

contrato ou por outros serviços prestados durante o prazo acordado, sendo reconhecidas como 

receitas quando os serviços forem prestados ou os direitos utilizados. Tal receita é diferida e 

reconhecida no resultado do exercício em conformidade com o regime de competência. Em 

média essa receita é reconhecida no período de 5 (cinco) anos. 
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(ii) Receita de Allowance: Trata-se de um abono recebido pela Companhia, para a abertura de 

novas unidades em determinados endereços. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado 

do exercício em conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo contratual. 

 

(iii) Receita de Up Front: Trata-se de valores recebidos pela Companhia para revender produtos 

de determinadas marcas. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado do exercício em 

conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo contratual. 

 

(iv)    Receita de Subvenção Governamental: São subsídios municipais, aquisições de terrenos, 

destinados a fornecer benefício econômico específico a Companhia após o atendimento de 

condições inicialmente estabelecidas. O reconhecimento inicial dos terrenos foi realizado com 

base na mensuração pelo valor justo em contrapartida a conta de receitas diferidas registrados 

no passivo, são levados a resultado, na conta de outras receitas e (despesas) operacionais, 

conforme o atendimento das condições inicialmente acordadas. 

 

(e) Receita financeira 

 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, 

usando o método da taxa efetiva de juros. 

 

2.21 Arredondamento de valores 

 

Todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas foram arredondados com a 

aproximação de milhares de reais, salvo indicação contrária. 

 

2.22 Julgamentos e estimativas 

 

Ao preparar as demonstrações financeiras consolidadas, a administração fez julgamentos e 

estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores 

reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diferir dessas 

estimativas. As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. As revisões 

das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 

 

Valor recuperável do ativo imobilizado e intangível 

 

A avaliação anual de recuperabilidade desses ativos envolve o uso de premissas, julgamentos 

e estimativas, por parte da administração, em relação às projeções de fluxos de caixa. Os 

resultados reais podem diferir dessas estimativas e a utilização de diferentes premissas pode 

modificar significativamente as perspectivas de realização desses ativos e a eventual 

necessidade de registro de provisão para redução ao valor recuperável, com consequente 

impacto nas demonstrações financeiras. 
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Imposto de renda, contribuição social e outros impostos 

 

A Companhia avalia a constituição de provisão para imposto de renda e contribuição social 

baseado no lucro tributável do período. Como no período não houve lucro tributável, portanto, 

não gerou provisão para imposto corrente. 

 

Para os demais impostos a administração avalia a necessidade de constituir provisão de ganho 

ou perda tributária dependendo de alterações nas interpretações das regras fiscais. No período 

a avaliação não demonstrou necessidade de constituir provisões. 

 

Provisões para contingências  

 

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da 

probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 

ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 

revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 

prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 

com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 

Provisão para ajuste ao valor realizável dos estoques 

 

A Companhia reavalia seus estoques periodicamente e ajusta a provisão para valor realizável 

dos estoques, com base nas perdas históricas apuradas. Como a característica dos produtos 

estocados em sua maioria são de alto giro e perecível, as perdas são contabilizadas a cada 

período. 

 

3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 
 

      Controladora      Consolidado 

  

31/12/202
0  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

         
Caixa e equivalentes de 
caixa  42.533  96.660  42.549  96.718 

  42.533  96.660  42.549  96.718 

 

 

4. Aplicações financeiras 

 

      Controladora      Consolidad0 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

         
Aplicações financeiras  10.101  -  10.101  - 

  10.101  -  10.101  - 
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O saldo das aplicações financeiras refere-se a garantias prestadas em contratos de mútuo. Em 

abril de 2020, a Companhia firmou um empréstimo de capital de giro com o Banco do Brasil 

no valor total de R$ 50.000. As garantias representam 10% do valor principal. 

 

Em 24 de agosto de 2020, uma nova linha de crédito foi negociada com o Banco BTG Pactual 

no valor total de R$ 100.000 em CDBs e as garantias representam 5% do valor principal. Para 

esses contratos os vencimentos são inferiores a doze meses. 

 

 

5. Contas a receber 

 

      Controladora      Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
         

Contas a receber de 
clientes  

              
41.859   

               
58.404   

                   
41.892   

                         
58.458  

  

              
41.859   

               
58.404   

                   
41.892   

                         
58.458  

 

 

As contas a receber referem-se substancialmente ao saldo a receber de cartões de débito e 

crédito oriundos das vendas nos restaurantes, mercadorias e produtos, royalties e publicidade, 

cujo prazo médio de recebimento é de 30 dias.  

 

Para a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa a Administração avalia em 

base prospectiva as perdas esperadas de crédito. A metodologia de impairment aplicada 

depende de ter ocorrido ou não um aumento significativo no risco de crédito.  A Companhia 

concluiu que não há necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2020, com base na natureza 

de negócio do Grupo. 

 

6. Partes relacionadas 

 

As transações entre a Companhia e suas partes relacionadas são as seguintes (Controladora): 

 
    31/12/2020   31/12/2019 

Ativos com partes relacionadas         

Contas a receber (a)   4.814   4.060 

Total   4.814   4.060 

          

Passivos com partes relacionadas         

Fornecedores (b)   226   79 

Outras obrigações (c)   6.936   9.889 

Total   7.162   9.968 
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    31/12/2020   31/12/2019 

Demonstração do resultado         

Receita com venda de produtos e revenda (d)   18.933   21.583 

Royalties e publicidade (e)   9.581   3.595 

Dissolução de capital (f)   -   1.596 

Dividendos (g)   -   (78.629) 

Acordo não controladores (h)   (4.235)   (9.149) 

Salários e pro labore (i)   (11.497)   (5.402) 

Outros   16   (1.606) 

Total   12.798   (68.012) 

 
(a) Refere-se a todos os valores que a Companhia tem o direito de receber do acionista 
controlador relativos a royalties e venda de produtos para restaurantes franqueados; 
 
(b) Refere-se a obrigações financeiras que a Companhia assumiu com familiar próximo do 
acionista controlador; 
 
(c) Refere-se às obrigações financeiras assumidas na aquisição de cinco franquias, o vendedor 
dessas franquias passou a ser Diretor de Marketing após a venda; 
 
(d) Venda de produtos e mercadorias para restaurantes franqueados de propriedade do 
acionista controlador; 
 
(e) Refere-se a royalties, propaganda e honorários administrativos recebidos pelos 
franqueados de propriedade do acionista controlador, conforme estabelecido em contrato; 
 
(f) 15 restaurantes foram vendidos ao acionista controlador resultando em um ganho de 
 R$ 1.596; 
 
(g) Distribuição das subsidiárias Madero aos Acionistas Não Controladores como benefício-
chave da administração, todas as participações não controladoras são detidas por partes 
relacionadas. (as partes relacionadas são compostas pelos ex-acionistas da Companhia 
conforme segue: Sr. Luiz Renato Durski, Sr. Ariel Leonardo Szwarc, Sr. Luiz Adriano 
Urbanski, Sr. Rafael de Oliveira Melo, Sr. Murillo Piloto Proença, Sra. Kethlen Ferreira Ribas 
Durski , Sr. Homero Fernando Roiek Filho, ex-diretor executivo, Sr. Leandro Martins Lorca, 
ex-diretor e Sr. Nicolas Raymond Gourguet); 
 
(h) A Companhia concede aos seus principais executivos e administradores planos de 
remuneração com base em ações, conforme descrito na Nota 21. 
 
(i) Refere-se aos pagamentos de salários e benefícios de administradores e empregados 
classificados como partes relacionadas. 
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Remuneração da administração e distribuição de lucros 

Dividendos   -   (78.629) 

Acordo não-controladores (i)   (4.235)   (9.149) 

Salários e pro labore   (11.497)   (5.402) 

    (15.732)   (93.180) 

 

A Companhia não concede empréstimos ou qualquer outra transação a sua parte relacionada. 

 

i) O saldo remanescente do plano de Acordo não-controladores (Nota 24) é referente a saldo 

de parte não relacionada. 

 

7. Estoques 

 

      Controladora      Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
         

Produtos acabados  38.232  22.889  38.232  22.889 

Produtos de revenda  13.057  8.250  13.057  8.250 

Matérias-primas  6.617  7.994  6.617  7.994 

Produtos em processo  310  2.750  310  2.750 
 

 58.216  41.883  58.216  41.883 

 

8. Impostos a recuperar 

 

      Controladora      Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
         

ICMS                  2.979                   2.212                   2.979                   2.212  
Imposto de renda 
retido na fonte                19.147                   1.742                 19.147                   1.742  

Outros                  6.058                   1.336                   6.058                   1.336  

                28.184                   5.290                 28.184                   5.290  
         

Ativo circulante                27.552                   4.305                 27.552                   4.305  

Ativo não circulante                      632                      985                      632                      985  

                28.184                   5.290                 28.184                   5.290  

 

O aumento deve-se principalmente aos impostos a recuperar sobre os ativos financeiros e à 

parcela a recuperar do Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (“ICMS”), que a 

Companhia pleiteia a restituição do Programa de Integração Social (“PIS”) e da Contribuição 

Social sobre a Receita (“COFINS”) pago a maior porque o ICMS foi indevidamente incluído 

em sua base de cálculo. Em 2020, foi proferida decisão final favorável à Companhia no 

processo, a decisão reconhece o direito da Companhia de recuperar o excesso de PIS e COFINS 

recolhidos em razão da inclusão indevida do ICMS na sua base de cálculo. 



Madero Indústria e Comércio S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

35 de 82 

9. Adiantamentos 

 

  Controladora  Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

Adiantamentos a funcionários  433  232  433  232 

Adiantamentos a fornecedores  5.872  4.841  5.872  4.841 

  6.305  5.073  6.305  5.073 

 

10. Outros ativos  
 

 

  Controladora  Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

Prêmios de seguros (a)  1.877  2.127  1.877  2.127 

Depositos judiciais  1.378  149  1.378  149 

Fundo de marketing (b)  929  986  929  986 

Outros  272  706  272  706 

  4.456  3.968  4.456  3.968 

 

(a) É mantido em despesas antecipadas os pagamentos de prêmio de seguros que são 

apropriados conforme vigência dos contratos. 
 

(b) A Companhia possui créditos a serem recebidos referente fundo de marketing cooperado 

com fornecedores. A administração considera que a realização será em período inferior 

a 12 meses. 
 

 

11. Investimentos  
 

    31/12/2020   31/12/2019 

Controladora  Patrimônio 
líquido 

 Valor do 
investimento 

 Patrimônio 
líquido 

 Valor do 
investimento 

Madero Internacional  (1.979)  (1.979)  1  1 

Mila Adm. de Imóveis  2.790  2.790  2.590  2.590 

Total da participação 
no patrimônio líquido 

 811  811  2.591  2.591 
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Movimentação dos investimentos: 

 

  

Saldo em 

31/12/2019  

Equivalência 

patrimonial  

Aumento 

de capital  

Saldo em 

31/12/2020 

Madero Internacional  1  (1.980)  -  (1.979) 

Mila Adm. de Imóveis  2.590  99  100  2.789 

Total de investimento em 

controladas  
2.591 

 
(1.881) 

 
100 

 
810 

         
Ágio na aquisição de 

investimentos         
Madero Balneário Camboriú  6.355  -  -  6.355 

Madero Balneário Shopping  1.078  -  -  1.078 

Madero Blumenau  1.309  -  -  1.309 

Madero Itapema  15  -  -  15 

Madero Piracicaba  5.509  -  -  5.509 

Madero São José dos Pinhais  2.882  -  -  2.882 

Total Geral  19.739  (1.881)  100  17.957 

 

 

a) Em 21 de fevereiro 2019, houve a saída da Controladora do quadro acionário da 

empresa Restaurante Madero Ltda. O acervo líquido resultante foi de R$ 4.386, 

portanto não mais existindo este investimento em 31 de dezembro de 2019. Esta 

transação envolveu a cessão do ativo imobilizado para a Controladora, no montante 

de R$ 4.004, da filial Madero Afonso Pena. 

 

b) Durante o exercício de 2019, a Companhia incorporou o acervo líquido contábil, no 

montante total de R$ 98.670, correspondente ao patrimônio líquido de 27 (vinte e 

sete) controladas. Esta reorganização societária faz parte da estratégia definida pela 

Companhia, que tem como objetivo a redução de custos administrativos e 

financeiros, bem como otimizar a gestão dos negócios. 

 

c) A Companhia apresenta perda com investimento de R$ 77.832, composto 

substancialmente por resultado da distribuição desproporcional de lucros em suas 

controladas em favor dos seus acionistas minoritários. Adicionalmente, a 

subsidiária Madero Internacional constituiu impairment de investimento na Madero 

Miami, acumulado no exercício o valor total de R$ 1.038. 
 

  



Madero Indústria e Comércio S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

37 de 82 

12. Ativos de direito de uso e passivo de arrendamento – Controladora e Consolidado 

 

A Companhia aluga alguns bens, principalmente imóveis (escritórios, restaurantes e 

acomodação de funcionários) pelo prazo de 120 meses (10 anos), exceto a “Ecoparada Madero” 

que tem prazo de 300 meses (25 anos). As contabilizações relacionadas a ativos de direito de 

uso e passivo de arrendamento possuem os mesmos valores na controladora e consolidado. 

A movimentação dos saldos do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, está demonstrada 

a seguir: 

 
Ativo  

 

Em 31 de dezembro de 2019  499.293 

(+) Adições (a)  100.474 

(+) Remensuração (b)  8.670  

(-) Reduções (c)  (21.814)  

(-) Depreciação  (52.706)  
 

 
 

Em 31 de dezembro de 2020  533.917 

 
Passivo  

 

Em 31 de dezembro de 2019  515.492 

(+) Adições (a)  100.474 

(+) Remensuração (b)  8.670  

(+) Encargos financeiros  46.827 

(-) Reduções (c)  (23.649)  

(-) Pagamentos de arrendamento  (50.922)  
 

 
 

Em 31 de dezembro de 2020  596.892 

 
  

Passivo circulante  71.209 

Passivo não circulante  525.683 

  596.892 

 

(a) Novos contratos de locação principalmente relacionados com 45 novos restaurantes abertos 

em 2020, bem como contratos de locação de habitação para funcionários de novos 

restaurantes. 

(b) Remensurações referem-se substancialmente aos reajustes anuais previstos em contratos, 

com base nas taxas de mercado aplicadas aos contratos de locação 

(c) Refere-se principalmente a rescisão de contratos de locação de imóveis, devido à redução 

do quadro de funcionários no primeiro semestre de 2020. 
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Impactos no resultado do exercício e no fluxo de caixa 

Demonstração do resultado  2020  2019  

    
Depreciação do direito de uso  (52.706)  (41.813) 

Encargos de financiamento de arrendamento  (46.827)  (23.248) 
 

 (99.533)  (65.061) 

 

Fluxo de Caixa  2020  2019 

Fluxo de atividades operacionais  
 

 
 

Depreciação do direito de uso  (52.706)  (41.813) 

Encargos de financiamento de leasing  (46.827)  (23.248) 

Juros pagos  (8.546)  (8.446) 

Fluxo de atividades de financiamento  
   

Reembolso de passivos de direito de uso  (42.376)  (40.416) 

 

O efeito não caixa é apresentado na nota 32. 

 

13. Imobilizado 
  

A Companhia realiza anualmente a revisão da vida útil dos seus ativos imobilizados, cujas 

taxas estão demonstradas abaixo: 

 

Depreciação Taxa Vida útil (anos) 

Edifícios 1,76% 57 

Maquinas e equipamentos 10,00% 10 

Hardwares 24,75% 4 

Móveis e acessórios 10,00% 10 

Veículos 9,11% - 27,86% 4 - 11 

Arrendamentos 5,00% - 20,00% 5 - 20 

 

¹ A taxa de vida útil de instalações em imóveis, conforme laudo de avaliação especializado é 

de 14 anos, porém a Companhia utiliza a taxa de depreciação de 10 anos, em função do CPC 

06 e dos prazos dos contratos de arrendamento. 

 

Os encargos financeiros incorridos durante a construção do imobilizado foram capitalizados, 

utilizando uma taxa média de 5,89% ao ano. A Companhia capitalizou  o montante de R$ 7.574 

em 2020.
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Controladora           31/12/2020   31/12/2019 

Nome   Custo   
Depreciação 

acumulada 
  

Líquido   Líquido 
                   

Terrenos                       
23.339   

                             
-     

                                   
23.339   

                                     
23.339  

Edificações                     
106.932   (8.451)   

                                   
98.481   

                                  
100.964  

Máquinas e 
equipamentos 

                    
225.255   (42.726)   

                                
182.529   

                                  
150.950  

Informática                        
62.281   (13.362)   

                                   
48.919   

                                     
21.556  

Móveis e utensílios                        
48.512   (8.635)   

                                  
39.877   

                                     
25.256  

Veículos e aeronaves                       
59.302   (26.330)   

                                  
32.972   

                                     
41.176  

Instalações em imóveis 
de terceiros 

                   
729.295   (108.556)   

                               
573.604   

                                  
382.928  

Imobilizado em 
andamento 

                      
60.471   

                             
-     

                               
107.608   

                                    
75.460  

Total 
 

               
1.315.387   (208.060)   

                            
1.107.329   

                                   
821.629  
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Consolidado           31/12/2020   31/12/2019 

Nome   Custo   
Depreciação 

acumulada 
  

Líquido   Líquido 
                   

Terrenos                        
23.612   

                             
-     

                                   
23.612   

                                     
23.612  

Edificações                    
109.437   (8.451)   

                                
100.986   

                                  
103.469  

Máquinas e 
equipamentos 

                    
225.255   (42.726)   

                                
182.529   

                                  
150.950  

Informática                        
62.281   (13.362)   

                                   
48.919   

                                     
21.556  

Móveis e utensílios                        
48.512   (8.635)   

                                  
39.877   

                                     
25.256  

Veículos (a)                       
59.302   (26.330)   

                                  
32.972   

                                     
41.176  

Instalações em imóveis 
de terceiros (b) 

                   
729.295   (108.556)   

                               
620.739   

                                  
382.928  

Imobilizado em 
andamento (c) 

                      
60.471   

                             
-     

                                  
60.473   

                                    
75.460  

Total 
 

                
1.318.165   (208.060)   

                            
1.110.107   

                                  
824.407  

 

 

(a) Refere-se à frota de veículos leves e caminhões; 

 

(b) Refere-se principalmente às instalações necessárias à abertura dos novos restaurantes, ou 

aos investimentos realizados na ampliação da cozinha central;  

  

(c) Refere-se principalmente a compras de máquinas e equipamentos para a planta industrial e 

obras em andamento para novos restaurantes. 
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A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir: 

 

 

  31/12/2019          31/12/2020 

Controladora  

(Líquido de 

depreciação)  Aquisições  Baixas  Depreciação  Transferências  

(Líquido de 

depreciação) 

Terrenos                     23.339                              23.339  

Edificações                   100.964                177               -     (2.683)                        23                      98.481  

Máquinas e equipamentos                   150.950          44.844   (99)   (14.189)                   1.023                    182.529  

Informática                     21.556         29.300   (345)   (4.806)                   3.214                      48.919  

Móveis e utensílios                     25.256          17.453               -     (3.291)                      459                       39.877  

Veículos e aeronaves                      41.176             2.721   (563)   (10.401)                        39                      32.972  

Instalações em imóveis de terceiros                   382.928        229.531   (12.367)   (33.861)                   7.373                    573.604  

Imobilizado em andamento                     75.460          46.799   (2.520)                    -     (12.131)                    107.608  

Total                   821.629        370.825   (15.894)   (69.231)                         -                   1.107.329  
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Controladora  

 31/12/2018 

(Líquido de 

depreciação)   

 

Aquisições    Baixas   

 

Depreciação   

 

Transferências   

 

Incorporação   

 31/12/2019 

(Líquido de 

depreciação)  

Terrenos  23.339  -  -  -  -  -  23.339 

Edificações  39.395  2.031  (125)  (1.869)  52.165  9.368  100.965 

Máquinas e equipamentos  40.294  82.233  (4.929)  (13.311)  18.351  27.382  150.020 

Informática  7.123  9.423  (816)  (3.123)  40  8.909  21.556 

Móveis e utensílios  5.387  8.975  (632)  (865)  176  12.232  25.273 

Veículos e aeronaves  25.595  28.114  (5.038)  (8.116)  457  2  41.014 

Instalações em imóveis de terceiros  118.089  175.017  (11.359)  (18.527)  10.235  124.672  398.127 

Imobilizado em andamento (a)  3.504  139.254  -  -  (81.424)  1  61.335 
 

 262.726  445.047  (22.899)  (45.811)  -  182.566  821.629 

               
 

  31/12/2019          31/12/2020 

Consolidado  

(Líquido de 
depreciação)  Aquisições  Baixas  Depreciação  Transferencias  

(Líquido de 
depreciação) 

Terrenos  
                     23.612                                    23.612  

Edificações  
                  103.469                  177                     -     (2.683)                     24                         100.987  

Máquinas e equipamentos  
                  150.950            44.844   (99)   (14.189)                1.257                          182.763  

Informática  
                     21.556           29.300   (345)   (4.806)               3.214                            48.919  

Móveis e utensílios  
                     25.256            17.453                     -     (3.291)                  459                            39.877  



Madero Indústria e Comércio S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

43 de 82 

Veículos e aeronaves  
                     41.176               2.721   (563)   (10.401)                     39                            32.972  

Instalações em imóveis de terceiros                   382.928          229.531   (12.367)   (33.861)                7.372                         573.604  

Imobilizado em andamento  
                     75.458            46.799   (2.520)                      -     (12.365)                          107.373  

Total                    824.405          370.825   (15.894)   (69.231)                     -                         1.110.107  

 

 

Consolidado  

31/12/2018 

(Líquido de 

depreciação)  Aquisições  Baixas  Depreciação  Transferências  

Combinação 

de negócios  

31/12/2019 

(Líquido de 

depreciação) 

Terrenos  23.612  -  -  -  -  -  23.612 

Edificações  51.449  1.871  (132)  (1.984)  52.265  -  103.469 

Máquinas e equipamentos  70.190  80.380  (6.544)  (13.311)  18.206  2.029  150.950 

Informática  17.286  8.923  (1.309)  (3.949)  36  569  21.556 

Móveis e utensílios  19.903  7.298  (1.329)  (1.330)  82  632  25.256 

Veículos e aeronaves  25.779  28.113  (5.057)  (8.116)  457  -  41.176 

Instalações em imóveis de terceiros  243.864  161.191  (12.774)  (27.199)  10.546  7.300  382.928 

Imobilizado em andamento (a)  11.762  145.288  -  -  (81.592)  -  75.458 
 

 463.845  433.064  (27.145)  (55.889)  -  10.530  824.405 

 

(a) Refere-se principalmente a aquisições de máquinas e equipamentos da cozinha central e obras em andamento para novos restaurantes. 

 

Os encargos financeiros incorridos durante a formação do ativo imobilizado foram capitalizados. 
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14. Intangível 

 

      Controladora      Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

Fundo de comércio  2.988  3.587  2.988  3.587 

Software e Sistemas (a)  10.015  6.790  10.015  6.790 

Software em desenvolvimento  14.239  6.336  14.239  6.337 

Non-Competition (b)  14.259  20.159  14.259  20.159 

Valor justo contratos de franquia  7.224  9962  7.224  9962 

Ágio na aquisição dos restaurantes 
 

              -    
 

              -    
 

17.147 
 

17.147 

Total  48.725  46.834  65.872  63.982 

 

A movimentação do intangível está demonstrada a seguir: 

 

Controladora  

Taxa 
(%)  31/12/2019  Adições  Baixas  Amortização  31/12/2020 

Fundo de comércio (a)  10  
                              3.587                   809   (311)   (1.098)                                  2.988  

Software e Sistemas (b)  20  
                              6.790                8.778   (7)   (936)                               10.015  

Software em desenvolvimento (c)                                  6.336                3.292    -    -                                14.239  

Non-compete agreement (d)  20                              20.159                      -      -   (5.900)                                14.259  

Valor justo contratos de franquia (e)       20  
                              9.962                      -     (1.115)   (1.622)                                  7.224  

Total                                46.834              12.879   (1.433)   (9.556)                                48.725  
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Controladora  31/12/2018  Adições  Baixas  Amortização  31/12/2019 

Fundo de comércio (a)  
2.757  1.779  -  (949)  3.587 

Software e Sistemas (b)  
2.611  5.576  (11)  (1.386)  6.790 

Software em desenvolvimento (c)  
4.131  2.205  -  -  6.336 

Non-Competition (d)  
26.059  -  -  (5.900)  20.159 

Valor justo contratos de franquia (e)  
-  9.962  -  -  9.962 

Total  35.558  19.522  (11)  (8.235)  46.834 
           

 

Consolidado  

Taxa 
(%)  31/12/2019  Adições  Baixas  Amortização  31/12/2020 

Fundo de comércio (a)  10  
                              3.587                   809   (311)   (1.098)                                  2.988  

Software e Sistemas (b)  20  
                              6.790                8.778   (7)   (936)                               14.625  

Software em desenvolvimento (c)                                  6.337                3.292    -    -                                9.629  

Non-compete agreement (d)  20                              20.159    -    -   (5.900)                                14.259  

Valor justo contratos de franquia (e)       20  
                              9.961                      -     (1.115)   (1.622)                                  7.224  

Ágio na aquisição dos restaurantes    
                            17.147    -                      -      -                                17.147  

Total                                63.982              12.879   (1.433)   (9.556)                                65.872  
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Consolidado  31/12/2018  Adições  Baixas  Amortização  31/12/2019 

Fundo de comércio (a)  
4.258 

 
1.275 

 
- 

 
(1.946)  3.587 

Software e Sistemas (b)  
2.675 

 
5.569 

 
(14) 

 
(1.440)  6.790 

Software em desenvolvimento (c)  
4.131 

 
2.206 

 
- 

 
-  6.337 

Non-Competition (d)  
26.059 

 
- 

 
- 

 
(5.900)  20.159 

Valor justo contratos de franquia (e)  
- 

 
9.962 

 
- 

 
-  9.962 

Ágio na aquisição dos restaurantes  
5.509 

 
11.638 

 
- 

 
-  17.147 

Total  42.632  30.650  (14)  (9.286)  63.982 
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(a) Relacionado ao direito de usar a localização comercial de restaurantes; 

(b) Valores referentes ao direito de uso de licenças de software; 

(c) Refere-se aos custos de implantação do ERP, projeto que ainda se encontra em andamento 

e com expectativa de implementação no primeiro trimestre de 2021. Em 31 de dezembro 

de 2020, a Companhia reconheceu custos de software e sistemas no montante de R$ 9.629 

(2019 – R$ 6,337); 

(d) Acordo de Não Concorrência no valor total de R $ 29.500 e vigência de cinco anos (de 2 

de fevereiro de 2018 a 27 de fevereiro de 2023) com ex-Diretor (tratado como parte 

relacionada até 2 de fevereiro de 2018, vide nota 5); 

(e) Refere-se a direitos readquiridos relativos a aquisições de restaurantes franqueados em 

2019; 

(f) Refere-se ao reconhecimento do ágio na aquisição das cinco franquias adquiridas em 2019. 

 

Teste de impairment de ativos intangíveis com vida útil indefinida 

 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia realizou o teste anual de redução do valor 

recuperável das Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) às quais o ágio está alocado. O ágio é 

alocado às UGCs, que são identificadas no nível do segmento operacional. 

 

O Ágio foi integralmente alocado ao segmento Madero, no montante de R$ 17.147, decorrente 

da aquisição da Franquia Piracicaba, ocorrida em 1º de outubro de 2015 e aquisição das 

franquias em 2019. 

 

Como resultado das combinações de negócios, a Companhia reconheceu o valor justo dos ativos 

e passivos identificáveis. O valor excedente pago foi registrado como ágio, compreendendo o 

valor das sinergias esperadas decorrentes da combinação de negócios. 

 

O processo de estimativa do valor em uso envolve premissas, julgamentos e estimativas de 

fluxos de caixa futuros que representam a melhor estimativa da Administração. 

 

(i) Principais premissas do teste de redução ao valor recuperável 

 

A administração determinou a margem bruta com base em suas expectativas de 

desenvolvimento do mercado, projeções e condições para cada UGC. As taxas médias 

ponderadas de crescimento utilizadas são consistentes com as projeções incluídas nos relatórios 

do setor e no plano estratégico de negócios da Companhia aprovado pelo Conselho de 

Administração. 

 

A taxa de crescimento da receita é baseada nas expectativas da administração de 

desenvolvimento do mercado no contexto do COVID-19, incluindo a consideração do impacto 

do COVID-19 nas receitas em 2020, enquanto também contempla a estratégia de crescimento 

existente da Empresa para o período de previsão, que inclui o crescimento orgânico previsto da 

adição de 45 novos restaurantes entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. 

 

A taxa de crescimento de longo prazo não excede a taxa de crescimento média de longo prazo 

para o setor de alimentos no qual a UGC opera e é composta principalmente pela inflação 

esperada. 



Madero Indústria e Comércio S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

48 de 82 

As taxas de crescimento médias ponderadas utilizadas são consistentes com as previsões 

incluídas nos relatórios da indústria e no plano estratégico de negócios da Empresa aprovado 

pelo Conselho de Administração e é baseado em uma inflação de 4%. 

 

Os fluxos de caixa futuros estimados foram descontados à taxa média ponderada do custo de 

capital (WACC), que é reconciliada com uma taxa de desconto antes de impostos estimada de 

16,1% para Madero, 16,3% para Jeronimo e 16,0% para Outros em 31 de dezembro de 2020, 

que reflete uma taxa de retorno do participante do mercado. 

 

(ii) Análise de sensibilidade: 

 

A Companhia realizou análises de sensibilidade para outras premissas importantes, como 

receita líquida. Uma redução de 10% nas receitas projetadas para cada UGC não teria resultado 

no reconhecimento de uma perda por redução ao valor recuperável. 

 

O teste realizado pela Administração não resultou na necessidade de reconhecimento de 

impairment. Não há outras UGCs com risco de perda por redução ao valor recuperável em 31 

de dezembro de 2020 e 2019. 

 

15.  Combinação de negócios 

 

Em 01 de novembro de 2019, Madero adquiriu 100% do capital social de cinco franquias de 

controle familiar, ao abrigo de contratos de franquia (originalmente, contratos de cinco anos): 

Restaurante Madero Blumenau Ltda-ME, Restaurante Madero BC LTDA-ME, R. Fernandes & 

Cia Ltda- EPP, Restaurante Madero Itapema LTDA e Restaurante Madero BC Shopping 

LTDA- ME. A contraprestação total transferida foi de R$ 30.804. O ágio de R$ 21.600 gerado 

na aquisição é atribuível ao potencial de crescimento de vendas dos mercados adquiridos, à 

força de trabalho instalada e ao valor esperado (sinergias) da combinação das operações da 

Madero e das franquias. As alocações do preço de compra foram baseadas em estimativas de 

valor justo determinadas usando dados não observáveis (Nível 3). Espera-se que o ágio 

registrado seja dedutível para fins de imposto de renda. A tabela a seguir resume a 

contraprestação paga por todas as cinco franquias adquiridas e os valores dos ativos adquiridos 

e passivos assumidos reconhecidos na data de aquisição: 

 

Em 1 de novembro de 2019    
  

Caixa e equivalentes  14.419 

Contraprestação diferida a pagar  16.385  
  

Contraprestação transferida  30.804  
  

Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos    
  

Caixa e equivalentes de caixa  3 

Estoques  747 

Contas a receber e outros ativos  1.749 

Imobilizado  10.530 
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Ativos de direito de uso  7.926 

Direitos readquiridos  9.961 

Contas a pagar  (2.950) 

Empréstimos  (929) 

Passivos de arrendamento  (7.872)  
  

Total de ativos líquidos identificáveis  19.165 

   
Ágio  11.638 

   

  30.804 

 

 

       O pagamento foi feito parte à vista e parte será pago mensalmente de 30 de novembro de 2019 

a 5 de maio de 2022, que será atualizado pela taxa SELIC (a taxa básica de juros do Banco 

Central).  

A receita incluída na demonstração consolidada do resultado desde 1º de novembro de 2019 

contribuída pelas franquias foi de R$ 6.338. As franquias adquiridas também contribuíram com 

lucro de R$ 1.748 no mesmo período. 

Caso as franquias tivessem sido consolidadas a partir de 1º de janeiro de 2019, a demonstração 

do resultado consolidada teria apresentado receita líquida pró-forma de R$ 37.520 e lucro pró-

forma de R$ 5.658. 

 

 

16. Fornecedores 

  Controladora  Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 
         

Fornecedores nacionais  

                                     
138.744   

                                    
79.930   

            
138.775   

                
79.930  

  

                                     
138.744   

                                    
79.930   

            
138.775   

                
79.930  

 

As obrigações com fornecedores na Controladora referem-se à aquisição de matérias-primas 

para fabricação dos produtos, aquisição de mercadorias para revenda, compra de ativos fixos 

para novas unidades e obrigações com prestadores de serviços vinculados a propaganda e 

publicidade da rede. 
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17. Empréstimos e financiamentos 

 

Controladora e 
Consolidado 

 
 Taxa media 

anual - %  

 

31/12/2019  Captações  

Custos de 
transação  

(-) 
Amortização 
de principal 

 

(-) 
Amortizatização 

de juros 
 

Juros 
apropriados  31/12/2020 

Capital de giro, CDC, CDCA                   6,40   246.243  204.000  (5.884)  (1.705)  (19.639)  25.359  450.219 

4131                    5,18   80.891  160.000  -  (240.000)  (9.099)  8.208  - 

Debêntures                   5,52   -  160.000  -  -  (1.170)  1.559  158.544 

Nota promissória                   5,52   -  80.000  -  -  -  129  80.129 

Finame/Proger/BNDES                   8,30   6.550  -  -  -  (1.609)  604  5.545 

Outros                 13,49   17.580  -  -  (90)  (7.855)  849  10.484 
    351.264  604.000  (5.884)  (241.795)  (39.372)  36.708  704.921 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Passivo circulante    93.058  420.000  (3.440)  (139.335)  (39.372)  18.225  349.136 

Passivo não circulante    258.206  184.000  (2.444)  (102.550)  -  18.573  355.785 
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Controladora e Consolidado  

Taxa 
média 

anual - 
% 

 31/12/2018 

 

 Captações  

 

 (-) 
Amortização 

dos custos de 
transação  

 

 (-) 
Amortização 
do principal  

 

 (-) 
Amortização 

de juros  
 

 Juros 
apropriados  

 

31/12/2019 

 
 

Capital de giro, CDC, CDCA e 4131  5,81  58.659 
 

327.605 
 

(567) 
 

(58.563) 
 

(9.526) 
 

9.526 
 

327.134 

Finame/Proger/BNDES  7,34  11.790 
 

11.255 
 

- 
 

(16.216) 
 

(2.180) 
 

2.180 
 

6.550 

Debêntures  27,00  451.694 
 

- 
 

- 
 

(379.000) 
 

(152.230) 
 

79.536 
 

- 

Outros  7,06  3.502 
 

18.960 
 

- 
 

(4.824) 
 

(568) 
 

568 
 

17.580 

    525.645 
 

357.820 
 

(567) 
 

(458.603) 
 

(164.504) 
 

91.810 
 

351.264 
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Os financiamentos da Companhia destinam-se principalmente a investimentos em expansão 

estratégica de restaurantes, modernização de máquinas, veículos e implementos, e para 

renegociações de dívidas ou melhoria do fluxo de caixa. Amortizações principalmente mensais, 

determinadas pelos contratos com instituições financeiras. 

 

a) Capital de giro, CDC e CDCA: 

 

Os contratos de empréstimos (Capital de Giro, CDC, CDCA e 4131) referem-se a empréstimos 

intermediados por bancos comerciais. e usados como capital de giro e para fins de 

investimentos. 

 

Em agosto de 2019 e novembro de 2019, a Companhia firmou, respectivamente, R$ 150.000 e 

R$ 90.000 em linhas de crédito com o Banco Bradesco S.A., garantidas por um investimento 

de 10% da dívida emitida. Essa dívida possuía juros, inicialmente, de CDI mais 1,35% ao ano 

e, em julho de 2020, foi revisada para CDI mais 3,00% ao ano com vencimento de 60 meses e 

35 meses de carência do principal.  

 

Essa linha de crédito prevê que a Companhia mantenha uma relação dívida financeira 

líquida/EBITDA inferior a 2,5:1,0, e a verificação do cumprimento desse covenant somente 

terá início a partir de junho de 2021. 

 

Em 24 de dezembro de 2019, a Companhia celebrou um contrato de empréstimo de capital de 

giro com o Banco Itaú Unibanco S.A., nos termos da Lei 4.131, no valor total de EUR 17,7 

milhões garantidos por recebíveis de 8% do montante da dívida emitida pelo Banco Itaú 

Unibanco S.A., o valor principal possuía vencimento em 21 de setembro de 2020 (data de 

vencimento final). 

 

Além disso, em 24 de dezembro de 2019, a Companhia celebrou uma operação de swap em 

relação ao referido contrato de financiamento de capital de giro, com o Banco Itaú Unibanco 

S.A., no valor de R$ 80.000, acrescido de juros de CDI mais 1,49% ao ano. 

 

Em 19 de fevereiro de 2020, a Companhia firmou contrato de empréstimo de capital de giro 

com o Banco Itaú Unibanco S.A. nos termos da Lei 4.131, no valor total de EUR 33,9 milhões 

garantidos por recebíveis de 8% da dívida emitida pelo Banco Itaú Unibanco S.A., o principal 

possuía vencimento em duas parcelas: 23 de novembro de 2020 e 22 de fevereiro de 2021 (data 

de vencimento final). 

 

Adicionalmente, em 19 de fevereiro de 2020 (vigência a partir de 21 de fevereiro de 2020), a 

Companhia celebrou operação de swap em relação ao referido contrato de financiamento de 

capital de giro, com o Banco Itaú Unibanco S.A., no montante de R$ 160.000 com juros de CDI 

mais 1,65% ao ano, com vencimento em duas parcelas em 23 de novembro de 2020 e 22 de 

fevereiro de 2021, correspondentes aos respectivos prazos das duas parcelas do contrato de 

empréstimo para capital de giro. As três dívidas relacionadas à Lei 4.131 foram totalmente 

liquidadas em 2020. 
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Em 27 de março de 2020, a Companhia firmou contrato de empréstimo de capital de giro com 

o Banco Santander (Brasil) SA, Agência de Luxemburgo, no valor total de R$ 54 milhões 

garantido por um investimento de 10% da dívida emitida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. O 

contrato é acrescido de juros pela taxa CDI mais 5,5% ao ano e o principal possui vencimento 

em 1º de abril de 2021 (data de vencimento final). 

 

Em 16 de abril de 2020, a Companhia firmou contrato de financiamento de capital de giro com 

o Banco do Brasil S.A. no valor total de R$ 50.000, garantido por um investimento de 15% da 

dívida emitida pelo Banco do Brasil S.A. e recebíveis de cartão de crédito. Este contrato tem 

incidência de juros com base no CDI mais 5,50% ao ano e o principal será pago em 36 meses. 

 

Em 4 de agosto de 2020, a Companhia firmou com o Banco BTG Pactual SA uma linha de 

crédito de R$ 100.000 (cédula de crédito bancário, ou CCB), garantida por um investimento de 

10% da dívida emitida pelo Banco BTG Pactual S.A. Esta linha O crédito incide juros à taxa 

do CDI mais 5,0% ao ano e tem prazo de um ano. 

 

Essa linha de crédito prevê que a Companhia mantenha uma relação dívida financeira 

líquida/EBITDA inferior a 2,5:1,0 e a verificação do cumprimento desse covenant somente terá 

início a partir de junho de 2021. 

 

b) Finame, Proger e Cartão BNDES: 

 

Os contratos de empréstimos e financiamentos de Finame, Proger e Cartão BNDES referem-se 

a financiamentos intermediados por bancos comerciais e são utilizados para aquisição de 

máquinas, equipamentos e veículos. 

 

c) Debêntures: 

 

Em 26 de março de 2015, a Companhia assinou a escritura de emissão da primeira emissão de 

debêntures conversíveis em ações, na modalidade de colocação privada, com emissão em 02 de 

abril de 2015. 

 

Os recursos captados por meio da emissão de 86 debêntures, totalizando R$ 86.500, foram 

destinados à liquidação antecipada de empréstimos e à aplicação em novos restaurantes. 

 

Em 07 de junho de 2017, a Companhia assinou a escritura da segunda emissão de debêntures 

conversíveis em ações, na modalidade de colocação privada, com emissão em 28 de junho de 

2017. Os recursos obtidos por meio da emissão de 166 debêntures, totalizando R$ 50.000, foram 

destinados a investimentos em novos restaurantes, contêineres e expansão da fábrica. 

 

Com esta nova emissão, as debêntures consolidadas da Companhia totalizaram 252. Essas 

debêntures foram atualizadas monetariamente com base em juros fixos anuais e com 

vencimento final em 2 de junho de 2021. 
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Em 22 de março de 2018, a Companhia assinou a escritura da 3ª emissão de debêntures 

conversíveis em ações, a título de colocação privada, com emissão em 5 de abril de 2018. Os 

recursos obtidos por meio da emissão de 1.520 novas debêntures conversíveis em ações, todas 

nominativas e escriturais totalizaram R$ 379.000 que se destinou, entre outros fins, à expansão 

da rede de restaurantes da Companhia e ao resgate de debêntures da 1ª e 2ª séries. 

 

Em decorrência dessas emissões, foi constituída garantia sobre 51% das ações da Companhia 

em favor da GDC Partners Trust Services DTVM Ltda, (representante dos debenturistas). 

 

Em conexão com a assinatura do acordo de investimento assinado em 24 de janeiro de 2019, as 

debêntures foram liquidadas em 4 de setembro de 2019 pelo valor total de R$ 531.230, 

resultando em uma multa de pré-pagamento de R$ 9.712 que foi reconhecida como uma despesa 

financeira (nota 29). 

 

Em 19 de agosto de 2020, a Companhia concordou em emitir duas séries de debêntures não 

conversíveis no valor total de R$ 160.000 - R$ 80.000 para cada série a ser emitida, garantidas 

por recebíveis de 8% da dívida emitida pelo Banco Itaú BBA S.A. como único investidor nas 

debêntures. 

 

A primeira série de R$ 80.000 foi emitida em setembro de 2020 e o montante foi utilizado para 

liquidar o empréstimo de capital de giro com o Itaú (4131), visto que o vencimento era em 

setembro de 2020. 

 

A segunda série de R$ 80.000 foi emitida em novembro de 2020 e o montante também foi 

utilizado para liquidar o empréstimo de capital de giro com o Itaú (4131). 

 

As debêntures possuem juros à taxa do CDI mais 3,6% ao ano e têm prazo de um ano após a 

data de emissão das respectivas séries (em setembro de 2020 e novembro de 2020). A debênture 

emitida em novembro teve seu vencimento postergado para janeiro de 2022. As debêntures 

preveem que a Companhia deve manter uma dívida bruta inferior a R$ 715 milhões em 

dezembro de 2020 e R$ 780 milhões em junho de 2021 e dívida financeira líquida sobre o 

EBITDA proporção de menos de 2,5:1,0 medida a partir de junho de 2021. 

 

d) Nota promissória: 

 

Em 16 de dezembro de 2020, a Companhia emitiu junto ao Banco Itaú BBA S.A. nota 

promissória no valor total de R$ 80.000 com vencimento em 19 meses, garantida por recebíveis 

de 8% da dívida emitida pelo Banco Itaú BBA S.A. 

 

A nota promissória incorre juros à taxa do CDI mais 3,6% ao ano e prevê que a Companhia 

mantenha uma dívida bruta inferior a R$ 715 milhões em dezembro de 2020 e R$ 780 milhões 

em junho de 2021 e uma dívida financeira líquida para Índice de EBITDA de menos de 2,5:1,0 

medido a partir de junho de 2021. 

 

O valor obtido nesta nota promissória foi utilizado para liquidar o empréstimo de capital de giro 

com o Itaú Unibanco S.A. (4131). 
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17.1 Garantias 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia garantiu o montante de R$ 17.245 (R$ 28.514 em 

2019) com imobilizado e R$ 61.317 com recebíveis (R$ 32.000 em 2019) e R$ 10.000 em 

investimentos (não houve garantias de investimentos em 2019) para financiar a compra de 

mercadorias, para abrir novos restaurantes e outras decisões estratégicas de expansão. Os 

recebíveis estão garantidos pelos emissores de cartões em operações com cartão de crédito e os 

bens estão sujeitos à alienação fiduciária até o final do contrato ou adiantamento. 

 

17.2 Covenants 

 

A Companhia possui cláusulas restritivas sobre empréstimos e financiamentos, as quais 

restringem a capacidade de tomada de decisões, podendo exigir vencimento antecipado ou 

refinanciamento de dívidas caso a Companhia não cumpra essas cláusulas restritivas. 

 

Os covenants exigem que a relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado seja inferior a 

2,5 durante a vigência do contrato. 

 

A Companhia obteve waiver para todos os covenants previstos e não cumpridos nos contratos 

de empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2020 conforme explicado a seguir: 

 

Em 30 de junho de 2020, em vista da incerteza resultante da pandemia COVID-19, buscamos 

e obtivemos uma renúncia do Banco Bradesco SA com relação a algumas das obrigações da 

Companhia decorrentes de seus três certificados de direitos de crédito do agronegócio 

(Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio), ou CDCAs, estruturados pelo Banco 

Bradesco SA, no valor total de R$ 240,0 milhões, incluindo: (i) uma renúncia temporária 

suspendendo as cláusulas da Companhia de manter certos índices financeiros e cessão fiduciária 

de recebíveis como garantia por um período de 45 dias contado a partir de 30 de junho de 2020; 

(ii) renúncia temporária suspendendo o direito do Banco Bradesco de antecipar as obrigações 

da Companhia nos termos dos CDCAs por qualquer descumprimento dos covenants 

mencionados no item (i) por um período de 45 dias contados a partir de 30 de junho de 2020; e 

(iii) autorizar a Companhia a tomar medidas para reforçar a garantia subjacente aos CDCAs 

incluindo como garantia os direitos creditórios a receber relativos às vendas por meio da 

plataforma online Ifood.com, sujeito a certas exceções. Em 31 de julho de 2020, renegociamos 

com o Banco Bradesco S.A. algumas das obrigações da Empresa segundo esses três CDCAs: 

(i) uma suspensão do compromisso da Empresa de manter certos índices financeiros até o 

primeiro mês após a publicação de suas demonstrações financeiras do exercício fiscal de 2021; 

(ii) aumento da taxa de juros aplicável ao CDI mais 3,0% ao ano durante o período do item (i) 

acima; e (iii) caso a Companhia consiga cumprir seus covenants antes do vencimento do prazo 

do item (i) acima, a taxa de juros aplicável retorna à taxa CDI mais 1,35% ao ano. A verificação 

do cumprimento deste covenant somente terá início a partir de junho de 2021. 

 

Em 5 de agosto de 2020 (conforme complementado pela nota de esclarecimento datada de 7 de 

agosto de 2020), em face da incerteza decorrente da pandemia COVID-19, buscamos e 

obtivemos waiver do Banco do Brasil SA nos termos deste contrato, especificando que a 

verificação pelo Banco do Brasil S.A. do cumprimento por nós de seus covenants nos termos 

deste contrato somente terá início a partir de 4 de janeiro de 2021 e que nenhuma antecipação 
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das obrigações da Companhia decorrente do não cumprimento de seus covenants ocorrerá antes 

de 4 de janeiro de 2021. 

 

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, estávamos em conformidade com as 

cláusulas de nossos contratos de empréstimo. Acreditamos que a decisão administrativa de 

outubro de 2020 com relação à Operação Carne Fraca (Operação Carne Fraca) não representa 

uma violação de nossos contratos de financiamento. No entanto, existe o risco de que a decisão 

administrativa de outubro de 2020 possa ser interpretada como uma aceleração do vencimento 

de certos contratos de financiamento e, portanto, possamos ser forçados a reembolsar os valores 

pendentes relacionados, o que pode ter efeitos adversos materiais sobre nossa posição de caixa. 

Não temos conhecimento de qualquer interpretação desse tipo tendo sido feita pelos respectivos 

bancos e contestaremos qualquer interpretação, se feita (observar nota 21). 

 

18. Obrigações sociais 

 

     Controladora       Consolidado  

 31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

                     

Salários e encargos trabalhistas 26.044   26.285   26.044   26.285 

Provisão para férias e 13ºSalário 31.901  27.332   31.901  27.332 

Parcelamentos previdenciários (a) 18.031  19.572   18.031  19.572 

Outros 301  351   301  351 

 76.277  73.540  76.277  73.540 

 
 

 
 

 
 

 
 

Passivo circulante  60.241  55.921  60.241  55.921 

Passivo não circulante 16.036  17.619  16.036  17.619 

 76.277  73.540  76.277  73.540 

 

(a) Parcelamentos previdenciários, atualizados pela SELIC, com vencimento até dezembro 

2030. 

 

A Companhia optou por aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) para 

liquidar a dívida previdenciária, no valor total de R$ 26.816, a ser paga em 145 parcelas mensais 

até dezembro de 2030, com saldo remanescente de R$ 18.031 em 2020 e R$ 19.572 em 2019, 

com base na taxa de juros SELIC (a principal taxa básica do Banco Central do Brasil). 
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19. Obrigações tributárias 

 

  Controladora  Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

         

Impostos federais a recolher (a)  9.160  25.054  9.160  25.070 

Impostos estaduais a recolher  31.440  31.583  31.440  31.583 
Impostos municipais a recolher 
(b)  244  424  244  424 

Parcelamentos fiscais (a)  18.312  19.945  18.312  19.945 

  59.156  77.006  59.156  77.022 

         

Passivo circulante   22.756  35.120  22.756  35.136 

Passivo não circulante  36.400  41.886  36.400  41.886 

  59.156  77.006  59.156  77.022 

 

 

(a) Refere-se principalmente ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição Social 

sobre Receitas (COFINS). A variação em relação ao período comparativo refere-se, 

substancialmente, ao prêmio do imposto sobre o plano de opção de compra de ações 

(“SOP”) gerado em 2019 e pago em 2020;  

 

(b) Refere-se ao ICMS, que é segregado em curto e longo prazo, devido ao benefício fiscal 

concedido pelo Governo (Programa Paraná Competitivo) que prorroga o prazo de 

pagamento; 

 

(c) A Companhia optou por aderir ao PERT para liquidar as dívidas de impostos, 

contribuições federais e impostos municipais, no valor total de R$ 34.783, a serem pagas 

em 145 parcelas mensais até dezembro de 2030, com saldo remanescente de R$ 18.312 

em 2020 e R$ 19.945 em 2019, com base na taxa de juros SELIC (a principal taxa básica 

do Banco Central do Brasil). 
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20. Receita diferida 

 

      Controladora          Consolidado   

  31/12/2019  31/12/2018   31/12/2019  31/12/2018  

           

Receita de Allowance (a)  534  1.669   534  1.669  

Receita de Up Front (b)  4.855  6.065   4.855  6.065  

Subvenção governamental (c)  18.284  19.239   18.284  19.239  

Outros  -  4   -  4  

  23.673  26.977   23.673  26.977  

  
 

 
 

  
 

 
 

 

Passivo circulante  5.615  8.302   5.615  8.302  

Passivo não circulante   18.058  18.675   18.058  18.675  

  23.673  26.977   23.673  26.977  
           

 

 

a) A receita de Allowance trata-se de um abono recebido pelas empresas, para a abertura de 

novas unidades em determinados endereços. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado 

do exercício em conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo 

contratual. 

 

b) A receita de Up Front trata-se de valores recebidos pelas empresas para revender produtos 

de determinadas marcas. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado do exercício em 

conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo contratual, usualmente de 

4 anos. 
 

c) Refere-se a subvenções governamentais para aquisição de terrenos cujos marcos 

determinados pela concedente já tenham sido cumpridos (ampliação da planta fabril). São 

registrados como despesas ao longo da vida útil do bem construído (planta fabril) que é 

liquidado em 56 anos. 
 
21. Provisão para contingências 

 

A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos em 

tramitação perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das suas 

operações, envolvendo matéria tributária, trabalhista e cível. A Companhia constituiu provisão 

para contingências prováveis em montante considerado suficiente para cobrir as perdas 

esperadas com as ações em curso: 
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Controladora e consolidado  31/12/2019  Adições  Baixas  31/12/2020 

Fiscais (a)  7.898  -  (1.192)  6.706 

Trabalhistas  142  2.517  -  2.659 
Civeis 

 -  125  -  125 

Total  8.040  2.517  (1.192)  9.490 

 

         
Controladora e consolidado               

  31/12/2018  Adições  Baixas  31/12/2019 

Fiscais                                                           7.785  223  (109)  7.899 

Trabalhistas  493  765  (1.116)  142 

Total  8.278  988  (1.225)  8.041 

         

         
 

(a) Os processos tributários que representam perdas prováveis referem-se a discussões 

relacionadas a tributos federais, substancialmente relacionados ao Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF) em operações entre empresas do grupo. 

 

A Administração, com base nas informações de seus assessores jurídicos, estimou 

contingências possíveis no montante de R$ 76.323 em 31 de dezembro de 2020 (70.610 

em 31 de dezembro de 2019. 

 

As contingências classificadas como possíveis referem-se principalmente a: 

 

(a) Impostos e contribuições sobre suas operações de períodos anteriores, em relação à forma 

como seu modelo societário foi estruturado. A administração efetuou as operações de 

acordo com a legislação, porém pode ocasionar a possibilidade de divergência de 

interpretação quanto ao tratamento tributário e previdenciário, pelo que a contingência foi 

avaliada como possível; 

(b) A Companhia e suas controladas são partes em processos trabalhistas e com base nas 

informações de seus assessores jurídicos estima o montante total de R$ 13.543 como 

contingência possível; 

(c) Operação Carne Fraca que havia sido divulgada como contingência possível em 31 de 

dezembro de 2019 no valor total de R $ 4.427, (com base na multa inicialmente 

recomendada pela Controladoria-Geral da União (Controladoria-Geral) da União, ou 

“CGU”). Em 16 de outubro de 2020, a CGU concluiu que a Companhia havia efetuado 

pagamentos indevidos de dinheiro e carne aos fiscais do MAPA e aplicou uma multa de 

R$ 446 e a Companhia registrou o valor como “Outras Obrigações”. Em sua decisão, a 

CGU confirmou que a Companhia cooperou com a investigação e comunicou o assunto às 

autoridades. A multa é inferior a 10% do valor inicialmente recomendado pelas CGU. Em 

28 de outubro de 2020, apelamos dessa decisão administrativa, que suspendeu os efeitos 

da condenação enquanto a decisão estiver disponível em nosso site. 
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22. Outras obrigações 

 

      Controladora      Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

         

         

         

Aquisição de unidades (a)  17.672  24.762  17.672  24.762 

Aquisição de ativos  -  1.743  -  1.743 

Provisões (b)  26.245  5.912  26.245  5.912 

Non-Compete agreement (c)  7.765  14.932  7.765  14.932 

Outros  2.369  2.269  2.369  2.269 

  54.051  49.618  54.051  49.618 

         

Passivo circulante  36.180  29.989  36.180  29.989 

Passivo não circulante  17.871  19.629  17.871  19.629 

  54.051  49.618  54.051  49.618 
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(a) Esses valores referem-se à contraprestação diferida a pagar pela aquisição de franquias em 2019 e por aquisições anteriores a 2017 a serem 

pagas até 6 de maio de 2021. 

 

(b) O aumento da linha de provisões deve-se principalmente a gastos com consultoria no processo de oferta pública inicial, campanhas de 

marketing e outras despesas. 

 

(c) Contrato de não concorrência no valor total de R $ 29.500 e vigência de cinco anos (de 2 de fevereiro de 2018 a 27 de fevereiro de 2023) 

com ex-Diretor (tratado como parte relacionada até 2 de fevereiro de 2018, vide nota 5. 

 

23. Patrimônio líquido 

 

Capital social e reserva de capital 

 

O capital autorizado está dividido em 45.000.000 ações ordinárias. O capital subscrito e integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 

era de R$ 722.964 e era composto por 31.725 mil ações ordinárias. 

 

 Número de ações (milhares)  Capital  Total 

      

Em 31 de dezembro de 2017 22,964  22.964  22.964 

      

Em 31 de dezembro de 2018 22.964  22.964  22.964 

Aumento de capital 6.989  700.000  700.000 

Em 31 de dezembro de 2019 29.953  722.964  722.964 

      

Participação adicional - Madrid (a) 1.772  -  - 

Em 31 de dezembro de 2020 31.725  722.964  722.964 
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Todas as ações emitidas estão totalmente integralizadas em 31 de dezembro de 2020. A Companhia possui apenas uma classe de ações ordinárias. 

 

(a) Com base nos resultados operacionais da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a participação final de Madrid foi 

definida em 27,61% e a Companhia emitiu ações em 2020 relacionadas a esta participação adicional. 

 

O investimento feito por Madrid inclui certas garantias em caso de descumprimento do Acordo de Acionistas ou conflito, relacionado a uma 

investigação em andamento iniciada em 2016 pela Polícia Federal Brasileira em Curitiba, de nosso acionista controlador, como o direito de um 

bônus de subscrição de até 10% das ações emitidas e em circulação da Madero a serem transferidas para Madrid das ações detidas pelo acionista 

controlador em caso de qualquer descumprimento ou conflito. Acreditamos que a probabilidade de responsabilidade criminal para nosso acionista 

controlador é remota. 

 

Lucro por ação 

 

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 

ordinárias emitidas durante o período. 

O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão 

de todas as ações ordinárias potenciais diluídas pelas opções de compra de ações exercíveis.  
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A quantidade de ações calculadas, conforme descrito anteriormente, é comparada com a quantidade de ações emitidas, pressupondo-se o exercício 

das opções de compra das ações. 

Lucro básico por ação     Consolidado 

  31/12/2020   31/12/2019 

Numerador       

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia (267.564)   (30.343) 

        

Denominador       

Média ponderada de ações 31.725   28.824 

        

Lucro / (prejuízo) básico por ação (em reais) (8,43)   (1,05) 

        

 

b) Lucro diluído por ação 

 

O lucro diluído por ação é calculado ajustando-se a quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação para presumir a conversão de 

todas as ações ordinárias potenciais com efeitos diluidores. As ações com base nas opções de compra de ações (vide nota 20.2), as ações emitidas 

para Madrid e as Debêntures conversíveis em ações conforme explicado acima são as únicas categorias de ações ordinárias potenciais da Companhia 

com efeitos diluidores. 
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     Consolidado 

  31/12/2020   31/12/2019 

Numerador       

Lucro líquido atribuível aos acionistas da Companhia (267.564)   (30.343) 

        

Denominador       

Média ponderada de ações 31.725   28.824 

Efeito da diluição -  - 

Número de ações ordinárias em circulação ajustado 

de acordo com o efeito de diluição (em milhares de ações) 31.725   28.824 

Lucro / (prejuízo) básico por ação (em reais) (8,43)   (1,05) 

        

 

 

A tabela a seguir apresenta a média ponderada das ações potenciais e as respectivas despesas financeiras relacionadas a elas que são excluídas do 

cálculo do lucro líquido diluído (prejuízo) por ação ordinária para os períodos apresentados porque sua inclusão teria um efeito anti-dilutivo: 
 

Numerador 2020   2019 

        

Despesa de juros sobre a dívida conversível (líquida de impostos) -   (79.536) 

        

Denominador       

   Conversão presumida de dívida conversível -   8.282 

   Acordo de Madrid (ver nota 19)   -   1.485 

   Plano de opções  580   116 

Número médio ponderado de ações ordinárias para lucro diluído por ação (em milhares) 
580   9.883 
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24. Remuneração baseada em ações  

 

Ações restritas 

 

(a) Prêmio executivo de 2017 

 

Em 29 de setembro de 2017, a Companhia emitiu 1.951.965 ações (equivalente a 8,5% de participação) por um valor agregado em dinheiro de R$ 

1.952 (R$ 1,00 por ação) para alguns dos executivos da Companhia (o “Prêmio Executivo de 2017”). Em conexão com o Prêmio Executivo de 

2017, cada um dos executivos celebrou um acordo com o acionista controlador da Companhia, que principalmente (i) prevê que as ações restritas 

sejam adquiridas parcialmente (50%) imediatamente após a consumação de uma oferta pública inicial ("IPO") das ações da Companhia e continuar 

a adquirir em tranches (10%) em cada aniversário do IPO daí em diante e (ii) prevê certos direitos de compra e venda por e entre o acionista 

controlador da Companhia e os executivos com base na estimativa valor das ações utilizando um múltiplo do EBITDA, que é aplicado em tranches 

iguais anualmente ao longo de um período de 10 anos. 

 

O valor justo estimado do Prêmio Executivo 2017 na data da outorga era de aproximadamente R$ 36,7 milhões. Antes de a consumação de um 

IPO ser considerada provável, a despesa está sendo reconhecida em uma base de aquisição gradual ao longo do cronograma de aquisição de 10 

anos. Assim que a consumação de um IPO for considerada provável, as despesas de compensação serão reconhecidas em uma base de aquisição 

gradativa sobre o cronograma de aquisição dependente do IPO, incluindo um ajuste único na data em que o IPO for determinado como provável. 

Para cada um dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 as despesas de compensação foram de aproximadamente R$ 4,2 

milhões e R$ 5,9 milhões, respectivamente. 

 

Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia possuía despesa de remuneração não reconhecida de R$ 8,2 milhões. Se a realização de um IPO fosse 

considerada provável em 31 de dezembro de 2020, aproximadamente R$ 4,1 milhões teriam sido reconhecidos na despesa de compensação 

imediatamente e aproximadamente R$ 1,7 milhões, R$ 1,1 milhão, R$ 0,7 milhão, R$ 0,4 milhão e R$ 0,2 milhão seriam reconhecidos em cada 

um dos anos findos em 31 de dezembro de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. 
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(b) JOA Investimentos S.A. 

 

Em 29 de setembro de 2017, a Companhia emitiu 137.786 ações (equivalente a 0,6% de participação) por R$ 137 (R$ 1,00 por ação) à JOA 

Investimentos S.A. (“JOA”) (“JOA prêmio 2017”). Em 2 de janeiro de 2019, a JOA adquiriu 91.857 ações adicionais (equivalentes a 0,4% de 

participação) diretamente do acionista controlador da Companhia por R$ 92 (R$ 1,00 por ação) (o "Prêmio JOA 2019"). A JOA firmou um acordo 

com o acionista controlador da Companhia, que autoriza a JOA a negociar as ações restritas com o acionista controlador da Companhia, com base 

em valores pré-estabelecidos, no aniversário de um ano da data da concessão, e valor fixo mais juros a partir de então. Após três anos ou a ocorrência 

de um IPO, a JOA tem o direito de vender suas ações restritas, em vez de exercer sua opção de venda.  

 

O valor justo estimado do Prêmio JOA 2017, que foi reconhecido proporcionalmente ao longo do seu período inicial de aquisição (de 29 de 

setembro de 2017 a 29 de setembro de 2018), foi de aproximadamente R$ 6,7 milhões e o valor justo estimado do Prêmio JOA 2019, que foi 

reconhecida durante o período inicial de carência (de 2 de janeiro de 2019 a 2 de janeiro de 2020) foi de aproximadamente R$ 6,7 milhões. Para 

cada ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, as despesas de compensação foram de aproximadamente R$ 0,02 milhões e R$ 6,5 

milhões, respectivamente. 

 

Em 01 de julho de 2020, o acionista majoritário Luiz Renato Durski Junior adquiriu 100% das ações pertencentes à JOA Investimentos S.A. em 

um total de 229.643 ações, equivalente a 0,72% das ações da Companhia. 

 

24. Stock options 

 

Em 17 de outubro de 2019, a Companhia criou o plano de opções de ações com o objetivo de reter e atrair mão de obra qualificada, que contribuirá 

efetivamente para o melhor desempenho da Companhia. O plano contém 3 tipos de remuneração baseada em ações com valor justo estimado de 

cada uma (determinado usando o modelo Black & Scholes), conforme resumido abaixo: 
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  Plano 1 Plano 2 Plano 3 

        

Preço de exercício R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 98,42 

Estimativa de valor justo R$ 81,63 R$ 81,63 R$ 98,42  

Data inicial de exercício 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2021 

Regras do período de 

aquisição 

25% no IPO (*) e 25% a cada 

aniversário. 

25% no IPO (*) e 25% a cada 

aniversário. 

20% no IPO (*) e 20% a cada 

aniversário. 

Liquidação em caixa 

Os beneficiários tem direito a 

indenização por rescisão se deixarem 

a Cia antes do IPO.(**) 

Não se aplica. Não se aplica. 

Estimativa de valor justo 

das opções 
R$ 80,87 R$ 80,87 R$ 41,13  

Opções outorgadas 
                                                 

374.420  

                                                   

131.799  

                                                     

59.907  

Estimativa de valor justo 

dos planos 
R$ 30.278 R$ 10.658 R$ 2.464 

 

(*) As ações adquiridas só podem ser vendidas após 6 meses; 

 

(**) As indenizações por rescisão são calculadas utilizando múltiplo de EBITDA escalonado em até 9 anos. O direito à indenização se encerra após 

a conclusão de um “IPO”. 

 

As despesas de compensação para todos os planos serão reconhecidas em uma base gradativa de aquisição sobre o cronograma de aquisição 

dependente do IPO, incluindo um ajuste único na data em que o IPO for determinado como provável. Para cada um dos exercícios findos em 31 

de dezembro de 2017, 2018 e 2019, não há despesa de compensação relacionada ao Plano 2 ou Plano 3 refletida nas demonstrações financeiras 

da Companhia porque a consumação de um IPO não foi considerada provável em 31 de dezembro de 2020. 

 



Madero Indústria e Comércio S.A. 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 

 
 

68 de 82 

Para o Plano 1, a Companhia registrou uma provisão (e despesa de compensação) com base na obrigação contratual para os pagamentos 

estimados de rescisão na data do balanço, que é de aproximadamente R$ 5,9 milhões em 31 de dezembro de 2020. 

 

Durante 2020, 6 novos membros aderiram ao Plano 3, e receberam 52.935 opções a um preço de exercício de R$ 98,42 e um preço médio ponderado 

das ações de R $ 319,48 que resultou em um valor justo médio ponderado das opções concedidas em 2020 de R $ 202,10 e valor justo total estimado 

das opções do Plano 3 concedidas e em aberto em 31 de dezembro de 2020 de R$ 12,8 milhões. Além disso, 1 membro deixou de participar do 

Plano 2 e confiscou 13.105 opções, o que reduziu o valor justo estimado das opções do Plano 2 concedidas e em aberto em 31 de dezembro de 

2020 para R$ 9,6 milhões. 

 

A mudança no número de opções de ações em circulação e seus preços de exercício médios ponderados relacionados são as seguintes (não houve 

mudanças para o Plano 1 em 2020): 

 
    Plano 2    Plano 3  

          

    

 
Preço médio de 

exercício em R$ por 
ação  Opções  

Preço médio de 
exercício em 
R$ por ação  Opções   

          
 Em 31 de dezembro de 2019 1.00  131,799  98.42  59,907  

  Concedido     98.42  52,935  
  Não concedido 1.00  (13,105)      

          
 Em 31 de dezembro de 2020 1.00  118,694  98.42  112,842  

 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia tinha despesa de compensação não reconhecida de R$ 52,7 milhões. Se a realização de um IPO fosse 

considerada provável em 31 de dezembro de 2020, aproximadamente R$ 12,2 milhões teriam sido reconhecidos como despesa de compensação 

imediatamente e aproximadamente R$ 12,3 milhões, R$ 12,5 milhões, R$ 12,7 milhões e R$ 2,9 milhões seriam reconhecido em cada um dos anos 

findos em 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023 e 2024. 
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25. Receita operacional líquida 

 

Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demonstração de resultado do exercício: 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

        

Receita com venda de produtos 890.954  771.451  890.954  1.013.369 

Receita de prestação de serviços 10.947  8.626  11.065  9.274 

Receita operacional bruta 901.901  780.077  902.019  1.022.643 

 
       

Impostos e contribuições (86.282)  (95.051)  (86.287)  (115.724) 

Devoluções e abatimentos (19.883)  (12.865)  (19.883)  (17.983) 

  795.736   672.161   795.849   888.936 

 

 

25.1 Receita com venda de produtos 

 

Refere-se à transferência de mercadorias para franqueados, filiais e consumidores finais, onde essas vendas são reconhecidas na medida em que a 

Companhia satisfaz a obrigação de desempenho. 
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25.2 Receita com prestação de serviços 

 

Refere-se ao recebimento de royalties, taxa administrativa e publicidade de franquias, sendo pago de acordo com o percentual abaixo do volume 

de faturamento, conforme estabelecido no contrato. 

 

a) Royalties: 6% no faturamento;  

b) Publicidade: 4% no faturamento;  

c) Taxa administrativa: 5% no faturamento; 

 

25.3 Impostos e contribuições e devoluções e abatimentos 

 

Refere-se a deduções fiscais cobradas sobre vendas e serviços prestados, bem como todas as devoluções e descontos incorridos no período. 

 

 

26. Custos e despesas por natureza 

 

A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações sobre a 

natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir: 

 

     Controladora     Consolidado  

    31/12/2020   31/12/2019   31/12/2020   31/12/2019 

Materias-primas   (248.461)   (190.435)   (248.461)   (212.286) 

Custo dos produtos vendidos   (22.717)   (10.390)   (22.717)   (9.177) 

Gastos com pessoal   (253.886)   (246.511)   (253.886)   (295.494) 

Alugueis condominios e utilidades   (140.548)   (79.378)   (140.548)   (120.692) 

Serviços terceiros, public e prop   (68.136)   (20.959)   (68.137)   (21.593) 

Depreciação   (131.497)   (97.741)   (131.497)   (106.988) 

Rateio de custos CSA   -   26.623   -   1.851 
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Outras despesas (a)   (18.814)   (17.865)   (18.814)   (20.362) 

    (884.059)   (636.656)   (884.060)   (784.741) 

 

 

(a) Referem-se a despesas com hospedagem, passagens aéreas e rodoviárias, locomoção e alimentação dos funcionários dos restaurantes, 

substancialmente gastos com colaboradores em treinamento. 

 

Classificados como:  

 

    Controladora   Consolidado 

    31/12/2020   31/12/2019   31/12/2020   31/12/2019 

Custo dos produtos vendidos   (272.462)   (255.291)   (272.462)   (275.929) 

Despesas gerais e administrativas   (62.008)   (142.769)   (62.008)   (142.769) 

Despesas com vendas (a)   (549.589)   (238.596)   (549.590)   (366.043) 

    (884.059)   (636.656)   (884.060)   (784.741) 

 

 

(a) A Companhia registra nas despesas com vendas as despesas dos restaurantes que compreendem: gastos com funcionários, gastos com material 

de consumo e demais gastos de utilidades.  
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27. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 

 

    Controladora   Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019  31/12/2020  31/12/2019 

Outras despesas operacionais         
Custo na alienação de ativo imobilizado  (3.567)  (22.899)  (3.567)  (29.059) 

Perdas com ativo imobilizado  (13.213)  -  (13.213)  - 

Outros  (308)  (408)  (308)  (472) 

  (17.088)  (23.307)  (17.088)  (29.531) 

             

Outras receitas operacionais             

Receita na alienação de ativo 

imobilizado  2.599  17.620  2.599  19.957 

Apropriação de receita diferida  4.541  3.955  4.541  4.300 

Outros  1.167  74  1.167  78 

  8.307  21.649  8.307  24.335 

             

Outras receitas e despesas operacionais,             

líquidas  (8.781)  (1.658)  (8.781)  (5.196) 

 

28. Resultado financeiro 

 

        Controladora       Consolidado 

   31/12/2020   31/12/2019   31/12/2020   31/12/2019 

Despesas financeiras                

Juros sobre financiamentos  (36,708)   (86,277)   (36,708)   (86,402) 
Atualização monetária dos 
impostos  (1,754)   (2,232)   (1,754)   (3,090) 

Encargos sobre debentures  -  (9,712)  -  (9,712) 
Custo de antecipação de 
recebíveis  (1,694)   (886)   (1,694)   (1,418) 
Encargos sobre passivos de 
arrendamento  (40,290)  (23,248)  (40,290)  (23,248) 

Outras despesas  (742)   (2,665)   (746)   (2,738) 

  (81,189)   (125,020)   (81,192)   (126,608) 
                 

Receitas financeiras              
Desscontos e bonificações 
obtidas  16   297   16   309 
Receita de aplicações 
financeiras  3,958   4,641   3,958   4,644 

   3,974   4,938   3,974   4,953 
Resultado financeiro 
líquido  (77,215)   (120,082)   (77,218)   (121,655) 
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29. Imposto de renda e contribuição social   

 

29.1 Diferido – Controladora e Consolidado 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Administração da Companhia, com base em suas projeções de 

resultados, entendeu que os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de Imposto de Renda 

e Contribuição Social sobre prejuízo fiscal acumulado seriam compensados com lucros 

tributáveis futuros e reconheceu o imposto diferido ativos. Em 2020, devido ao impacto do 

COVID-19 nas operações, a Empresa reavaliou a recuperabilidade dos ativos fiscais diferidos 

e com base nas perdas cumulativas nos últimos anos, eles desreconheceram os ativos fiscais 

diferidos nestas demonstrações financeiras consolidadas. 

 

 

Abaixo é apresentado o valor dos impostos diferidos: 

 

 2020  2019 

Ativos    
Prejuízo fiscal e base negativa de CSLL 329.979  213.342 

Provisão para perdas de estoque 2.177  4.437 

Provisão para contingências fiscais 2.517  7.889 

Provisão para indenização - Grupo 1 SOP 3.120  2.745 

Provisão para ativos e passivos de leasing 41.924  16.199 

Outras provisões 10.969  3.858 

Total de créditos fiscais líquidos 390.685  248.481 

    

Deferred tax assets     132.833      84.484 

 
 
A movimentação dos saldos líquidos de imposto de renda e contribuição social diferidos do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 são mostrados abaixo: 
 
 

29.2 Corrente - Consolidado 

 

O imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos são calculados conforme 

demonstrado abaixo: 

 

  31/12/2020  31/12/2019 
 

 
 

 
 

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 
 (183.069)  (101.526) 

  
 

 
 

 2020  2019 

Saldos em 1º de janeiro de 2020               84.484                       -    

Efeitos da receita do ano e dos anos anteriores               48.349              84.484  

Ativos fiscais diferidos totais não reconhecidos em 31 de dezembro            (132.833)                       -    

Saldo em 31 de dezembro de 2020  -             84.484  
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Despesa de imposto de renda e contribuição social à 
alíquota nominal do imposto federal brasileira - 34% 

 62.243  34.519 
  

 
 

 

Dividendos a partes relacionadas  -  (26.734) 
Despesas não dedutíveis para fins fiscais  (13.905)  (4.084) 

Transferências de prejuízos fiscais (prejuízos fiscais não 
reconhecidos) (a)  (132.833)  62.482 
Diferença do regime tributário (b)  -  8.764 

  (146.738)  40.428 

 
Benefício de receita (despesa) de imposto de renda e 
contribuição social, conforme relatado 

 (84.495)  74.947 

     
Taxa efetiva  46,2%  (73,8%) 

     
Imposto de renda e contribuição social corrente (11)  (9.537) 

Imposto de renda e contribuição social diferido  (84.484)  84.484 

 

(a)   Reflete o efeito dos prejuízos fiscais a compensar para os quais nenhum ativo fiscal diferido 

foi reconhecido para os períodos anteriores a 31 de dezembro de 2019 e de 31 de dezembro 

de 2020. 

(b)  Efeito da alteração de regime fiscal, de lucro presumido para lucro real em 2020. 

 

30. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros 

 

30.1 Gerenciamento de riscos 

 

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 

registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades 

operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros aos quais a Companhia 

entende que está exposta, de acordo com sua natureza dos negócios e estrutura 

operacional. 

 

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas 

e aprovadas pela administração da Companhia, atreladas ao estabelecimento de sistemas 

de controles e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações 

envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa. 

 

Os riscos da Companhia são descritos a seguir: 

 

(i) Risco de Mercado 

 

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos insumos utilizados no 

processo de produção, principalmente de carnes. Essas oscilações de preços podem 

provocar alterações substanciais nos custos da Companhia, não sendo possível à empresa 

assegurar possibilidade de repasse, parcial ou mesmo total, desses custos no preço de 
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venda de seus produtos. Para mitigar esses riscos, a Companhia gerencia os estoques pela 

formação de estoques reguladores destas matérias-primas.  

 

(ii) Risco Operacional 

 

Risco operacional são riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma 

variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologias e infraestrutura da 

Companhia e de fatores externos, como riscos de mercado e liquidez, assim como aqueles 

decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 

comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 

Companhia. 

 

O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 

prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para 

evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. 

 

A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para 

tratar os riscos operacionais é atribuída à alta administração. A responsabilidade é apoiada 

pelo desenvolvimento de padrões de gerenciamento da Companhia para administração de 

riscos operacionais. 

 

(iii) Risco de Liquidez 

 

A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Companhia, que 

avalia necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazo. A 

Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 

bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através 

do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos 

perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. 

 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia e suas controladas apresentavam capital 

circulante negativo no montante de R$ 483.688 e R $ 150.767, respectivamente. Este fato está 

relacionado principalmente às características de operação do Grupo, bem como ao maior nível 

de investimentos realizados em novos restaurantes. Na data deste relatório, a geração de caixa 

operacional estimada para os próximos 12 meses e as novas linhas de crédito obtidas não 

serão suficientes para atender aos compromissos de curto prazo existentes, porém a 

Companhia e suas controladas continuarão discutindo com os bancos parceiros o adiamento 

dos empréstimos existentes e obter novas linhas de crédito quando necessário para suportar a 

operação (conforme explicado mais detalhadamente na nota 2.1). 
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30.2 Tabelas do risco de liquidez  

 

 

As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos 

passivos e ativos financeiros não derivativos da Companhia e os prazos de amortização 

contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa não 

descontados dos passivos financeiros com base na data mais próxima em que a 

Companhia deve quitar as respectivas obrigações. As tabelas incluem os fluxos de caixa 

dos juros e do principal.
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Controladora                         

Em 31/12/2020   

Até um ano 

  

De um a 
dois anos 

  

De dois a 
três anos 

  

De três a 
quatro 

anos   

Mais de 
quatro 

anos   

Total 

                          

Fornecedores   (138.775)   -   -   -   -   (138.775) 

Empréstimos   (394.655)   (202.936)   (104.407)   (88.233)   -   (790.231) 
Obrigações sociais   (2.025)   (2.052)   (2.091)   (2.131)   (11.446)   (19.745) 
Obrigações tributárias   (16.158)   (12.258)   (10.381)   (4.721)   (11.556)   (55.074) 

Passivos de arrendamento   (84.205)   (84.503)   (84.754)   (84.347)   (493.258)   (831.067) 

Outras obrigações   (42.444)   (12.718)   -   -   -   (55.162) 

    (678.262)   (314.467)   (201.633)   (179.432)   (516.260)   (1.890.054) 

 

Consolidado 

Em 31/12/2020   

Até um 
ano 

  

De um a 
dois anos 

  

De dois a 
três anos 

  

De três a 
quatro 

anos   

Mais de 
quatro 

anos   
Total 

                          
Fornecedores   (138.775)   -   -   -   -   (138.775) 
Empréstimos   (394.655)   (202.936)   (104.407)   (88.233)   -   (790.231) 
Obrigações sociais   (2.025)   (2.052)   (2.091)   (2.131)   (11.446)   (19.745) 
Obrigações tributárias   (16.158)   (12.258)   (10.381)   (4.721)   (11.556)   (55.074) 
Passivos de arrendamento   (84.205)   (84.503)   (84.754)   (84.347)   (493.258)   (831.067) 
Outras obrigações   (42.444)   (12.718)   -   -   -   (55.162) 

    (678.262)   (314.467)   (201.633)   (179.432)   (516.260)   (1.890.054) 
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i) Risco de taxas de juros 

 

É o risco de que alterações nos preços de mercado como taxa de juros, afetem a receita ou o 

valor de seus instrumentos financeiros. A política da Companhia é minimizar a sua exposição 

ao risco de mercado, buscando diversificar a aplicação de seus recursos em termos de taxas pós-

fixadas.  

 

As operações de empréstimos e financiamento da Companhia estão representadas basicamente 

por operações de Finame, Proger e Cartão BNDES e capital de giro. Os encargos financeiros 

praticados nestas operações se assemelham aos usualmente praticados no mercado.  

 

(ii) Risco de Crédito 

 

Risco de crédito é o risco de perda financeira para a Companhia caso um cliente ou 

contraparte de um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais e 

advém principalmente de contas a receber de clientes da Companhia. Os valores contábeis de 

ativos financeiros e ativos de contratos representam a exposição máxima de crédito. As 

vendas para clientes de varejo devem ser liquidadas em dinheiro ou usando os principais 

cartões de crédito, reduzindo o risco de crédito. Não há concentração significativa de risco de 

crédito, seja pela exposição a clientes individuais, setores específicos da indústria e / ou 

regiões. 

 

(iii) Gestão de capital 

 

O objetivo da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 

continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 

interessadas, além de proporcionar a melhor gestão de caixa, de forma obter o menor custo de 

captação de recursos na combinação de capital próprio ou capital de terceiros.  

 

A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 

corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua vez, 

corresponde ao total de empréstimos, subtraído o montante de caixa e equivalentes de caixa.  

 

Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2020 e de 31 de dezembro de 

2019 podem ser assim sumariados: 

 

  Consolidado 

  31/12/2020  31/12/2019 
     

Empréstimos  704.921  351.264 

Menos - Caixa e equivalentes de caixa  (42.549)  (96.718) 
     

Dívida líquida  662.372  254.546 

     

Patrimônio líquido  238.360  501.672 

     

Coeficiente/relação de dívida líquida/patrimônio líquido  2,78  0,51 
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30.3 Instrumentos financeiros 

 

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em 

informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de 

diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente 

nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o 

valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu valor de mercado 

em razão de suas características e condições comerciais pactuadas. 

 

Em 31 de dezembro de 2020, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: 

 

• Caixa e bancos - está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor 

contábil. 

 

• Contas a receber e outras contas a receber - são classificados pelo valor de custo 

amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor 

recuperável. Os valores justos se aproximam dos valores contábeis devido à natureza e 

prazos de vencimento destes instrumentos. 

• Partes relacionadas - são classificados pelo valor de custo amortizado utilizando o método 

de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável. 

 

• Fornecedores e outras contas a pagar - classificados como outros passivos financeiros, 

são mensurados pelo custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, 

deduzido de ajuste a valor presente quando aplicável. O valor contábil se aproxima do 

valor justo tendo em vista o curto prazo de liquidação destas operações. 

 

• Empréstimos - são classificados como outros passivos financeiros, e são contabilizados 

inicialmente pelo valor justo, líquidos dos custos da transação.  Posteriormente, são 

mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, e a 

despesa financeira é reconhecida com base na remuneração efetiva. Os valores justos se 

aproximam dos valores contábeis. 

 

 
31 de dezembro de 2020 

  
31 de dezembro de 2019 

  Custo amortizado   Custo amortizado 

Ativo       

Caixas e equivalentes de caixa               42.650    96.718 

Investimentos financeiros                       10.000     - 

Contas a receber de clientes               41.892    58.458 

              94.542    155.176 

Passivos       

Contas a pagar               (138.775)    (79.930) 

Empréstimos e financiamentos             (704.921)    (351.264) 

Obrigações de seguridade social (a)               (18.031)    (19.572) 

Obrigações fiscais (a)               (45.064)    (19.945) 
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Outras obrigações (b)            (54.051)   (35.190) 

Financiamento de leasing (596.892)   (456.899) 

              (1.557.734)    (962.800) 

 

 
(a) Compreende o valor dos impostos a pagar parcelado. 
(b) Compreende o valor de Aquisição de ativos, aquisição de novas unidades e Acordo de 

Não Concorrência. 
 
O Madero acredita que os instrumentos financeiros reconhecidos nessas demonstrações 
financeiras consolidadas ao custo amortizado são substancialmente semelhantes ao seu valor 
justo. No entanto, por não possuírem mercado ativo, poderiam ocorrer variações no caso de 
Madero decidir por liquidar ou realizá-los antecipadamente. 

 

31. Seguros – não auditado 

 

A Companhia tem por política contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por 

montantes considerados pela administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, 

considerando a natureza de sua atividade. A Companhia realiza o gerenciamento de riscos com 

o objetivo de delimitar potenciais riscos e sinistros, buscando no mercado coberturas 

compatíveis com seu porte e operações, sendo a cobertura de seguros consistentes com as outras 

empresas de dimensões semelhantes operando no setor.   

 

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 

auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos 

nossos auditores independentes. 

 

A composição das coberturas contratadas pela Companhia segue abaixo: 

 

a) Cozinha central (indústria) 

 

Modalidade  Valor da Cobertura  

Incêndio, explosão, fumaça e queda             150.000  

Lucros cessantes               10.000  

Vendaval sem impacto de veiculos                 2.000  

Contaminação Deter. Merc. Ambiente frigorifico                    500  

Perda de aluguel                    600  

Danos elétricos                    500  

Responsabilidade civil                    500  

Equipamentos estacionários                    500  

Equipamentos eletrônicos                      30  

Equipamentos cinematográficos                      30  

Quebra de vidros                      10  
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b) Restaurantes: 

 

Coberturas  R$  
Lucros cessantes (Lucro Bruto) decorrentes de Incêndio (inclusive resultantes de 
tumultos) / Queda de Raio e Explosão de Qualquer Natureza – PI = 6 meses 98.500 
Cobertura Básica – Incêndio (inclusive resultantes de tumultos) / Queda de Raio 
e Explosão de Qualquer Natureza 532.560 

Derrame de Sprinklers / Hidrantes 17.200 
Lucros cessantes - Extensão de Cobertura a Fornecedores ou Compradores 
(Especificados) ** – PI = 6 meses               12.000  

Danos elétricos 5.870 
Impacto de Veículos Terrestres e Queda De Aeronaves ou quaisquer outros 
engenhos aéreos ou espaciais 45.250 

Perda e pagamento de aluguel PI 6 meses 5.870 

Contaminação de mercadorias em ambientes frigorificados 8.600 

Equipamentos eletrônicos com roubo 3.930 

Vazamento de tanques ou tubulações 5.100 

Responsabilidade civil - Empregador 6.025 

Responsabilidade civil - Operações 6.025 

Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça 9.300 

Vidros 1.210 
Responsabilidade civil garagista (Colisão, incêndio e roubo) – Colisão apenas 
para os locais que possuem Valet 300 

Anúncios Luminosos 3.785 

Roubo de valores nas dependências do segurado 438 

 

* Limite máximo de indenização 

 

32. Transações não envolvendo caixa 

 

A Companhia realizou operações que não impactaram no caixa, provenientes de atividades de 

investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa. 

Na Controladora e no Consolidado da Companhia as transações somaram no período findo 31 

de dezembro de 2020, são como seguem: 

 

 

Transações não caixa  2020  2019 

     
Combinação de negócios  -  16.385 

Aquisição de ativo imobilizado através de fornecedores  
37.739  

23.872 

Aquisição de imobilizado atáves de empréstimos  
-  

30.215 

CPC 06 adoção inicial  -  313.585 

CPC 06 reconhecimento subsequente  87.330  187.105 

  125.069  571.162 
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33. Eventos subsequentes 

 

Empréstimos 

 

Em 7 de janeiro de 2021, a Companhia firmou linha de crédito de R$ 100.000 (cédula de crédito 

bancário, ou CCB) com o Banco BTG Pactual A.S., garantida pela aplicação de R$ 10.000, 

correspondente a 10% do valor da dívida em CDBs de emissão do Banco BTG Pactual S.A. e 

recebíveis de cartão de crédito. A linha de crédito tem juros de 1,10% ao mês e prazo de um 

ano. 

 

Essa linha de crédito prevê que a Companhia mantenha uma relação dívida financeira 

líquida/EBITDA inferior a 2,5:1,0, e a verificação do cumprimento desse covenant somente 

terá início a partir de junho de 2021, em processo de renegociação. 

 

Além disso, em 7 de janeiro de 2021, o vencimento da dívida de R$ 100.000 contraída em 

agosto de 2020 foi postergado para janeiro de 2022. 

 

Em 7 de janeiro de 2021, a Companhia firmou com o Banco do Brasil SA uma linha de crédito 

de R$ 150.000 (cédula de crédito bancário ou CCB), garantida por aplicação financeira de 

R$ 22.500, correspondente a 15% da dívida emitida pelo Banco do Brasil. 

 

Essa linha de crédito prevê que a Companhia mantenha uma relação dívida financeira 

líquida/EBITDA inferior a 4,0:1,0 em 2021 e 3,0:1,0 nos demais períodos. A verificação do 

cumprimento deste convênio somente terá início a partir de dezembro de 2021 e tem prazo de 

36 meses. Essa linha de crédito foi utilizada para quitar a dívida de R$ 50.000 contraída em 

abril de 2020. 

 

*          *          * 


