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Senhores Acionistas, clientes e colaboradores,

A administração da Videolar S.A., em conformidade 

com as disposições legais e estatutárias, submete à 

sua apreciação o Relatório da Administração e De-

monstrações contábeis do exercício de 2014, com 

suas notas explicativas, referentes aos exercícios fin-

dos em 31 de dezembro de 2014 e 2013. elas estão 

acompanhadas do Relatório dos Auditores Indepen-

dentes, que contemplam os pronunciamentos emi-

tidos pelo cpc (comitê de pronunciamentos contá-

beis), aplicáveis às suas operações.

Dear Shareholders, Clients and Collaborators, 

The management of Videolar S.A. is pleased to present the Com-
pany’s 2014 Annual Management Report and Financial State-
ments, in accordance with legal and statutory provisions. It in-
cludes the Explanatory Notes to the Financial Statements as 
well as the Report from the Company’s Independent Auditors, 
covering the Company’s 2014 fiscal year for the period ending 
on December 31, 2014, and December 31, 2013, in accordance 
with pronouncements issued by the Brazilian Accounting Practice 
Committee (CPC), applicable to the Company’s operations. 
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PoR Que acReDitaR no BRasil?
Não há equívoco: a frase do título está mesmo escrita com o ponto de interrogação ao final. 

Trata-se de uma pergunta.
Seria de se esperar, para a mensagem de um Relatório Anual, aquele rosário de frases edifi-

cantes ou visões do bem para o futuro, mas o que me ocorre agora é aquela pergunta, diante de 
fatos como os que conto a seguir.

Em 2014, a Videolar comprou uma companhia maior do que ela própria, a Innova Petroquímica. 
Juntos, temos adiante um enorme trabalho e esperado papel de liderança nos negócios relativos 
ao estireno e resinas termoplásticas. Uma petroquímica no Amazonas e outra no Rio Grande do 
Sul. Planos concretos para implementar a produção do EPS (poliestireno expandido) na planta da 
Innova, o que implica em renovados investimentos. Ora, isso faz supor que trazemos respostas na 
ponta da língua. Vamos devagar, pois há mais.

No mesmo ano de 2014, a Videolar encerrou suas atividades de origem, a fabricação e gra-
vação de mídias. Foram desativadas as linhas de produção dos CDs e DVDs, virgens e gravados. 
Sinal dos tempos e da sempre fatal renovação tecnológica? O que vale aqui não é falar da morte 
desse segmento, mas sobre o que lhe ocorreu em vida:

O Brasil deu contribuição primorosamente nefasta para estrangular os empreendedores desse 
segmento, dia após dia, devastando as empresas que ergueram. A importação subfaturada cui-
dou de matar o mercado de mídias virgens, enquanto a pirataria fez o serviço com os produtos 
pré-gravados, que pagam direitos autorais, recolhem tributos e taxas às agências reguladoras 
governamentais.

Poucos sabem que uma mídia importada ingressa no país, em média, por US$ 0,04, ao passo 
que o custo da peça fabricada em território nacional gira em torno dos U$ 0,07. Alguém se habili-
ta a explicar como competir diante do subfaturamento? O valor da importação é irreal. Ou melhor 
definindo: descaradamente fantasioso.

mensaGem Do 
PResiDente
Message From the president
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A Videolar fundou, manteve e fez crescer, durante mais de vinte e cinco anos, a infraestrutura 
de base para o mercado legal de mídias. Tudo isso a partir do Polo Industrial de Manaus. Mi-
lhões de milhões. Ao longo desse tempo, tentamos inúmeras gestões junto aos órgãos públicos. 
Em paralelo__ e com a urgência de quem precisa sobreviver__ investimos pesado para reduzir os 
preços e competir. Mas o impossível não se atinge, mesmo com toda a fé. Como pode a tonelada 
do estojo plástico de DVD entrar no Brasil valendo U$ 300, quando só a matéria-prima para esse 
peso de produto final notoriamente custa U$ 1,500 em qualquer parte do mundo?

Esse Relatório Anual traz dezenas de páginas, cheias de cores e vida, sobre o segmento de 
resinas e produtos plásticos. É a nova Videolar, e aqui estamos nós, com muito ânimo. Apenas 
uma das páginas trata do fim da era das mídias virgens e gravadas. Sempre afirmamos que serí-
amos os últimos a apagar a luz__ e, na prática, do ponto de vista de infraestrutura robusta, isso 
aconteceu. Vale, na despedida, apontar o sono das autoridades, despertas somente para os ex-
cessos de regulação e guinadas em diretivas do PPB (Processo Produtivo Básico), o que faz supor 
um alheamento imenso em relação ao que seja a importância geopolítica do Polo Industrial de 
Manaus. Algumas linhas de texto, traçadas em gabinete, podem aleijar investimentos como o que 
a Videolar fez para a produção de pen drives e flash drives.

O mesmo também já aconteceu com a mudança do PPB (Processo Produtivo Básico) para o 
filme plástico de BOPP (polipropileno biorientado) que é, para a Companhia, parte do futuro.

Em geral, são esperadas respostas prontas da parte dos empreendedores, tanto mais quando 
fundaram grandes empresas como a Videolar, agora seguindo viva para uma nova fase. Por que 
acreditar no Brasil? 

A natureza de risco dos negócios poderia ser em nosso país muito atenuada por uma mentali-
dade diferente, menos intervencionista, mais transparente e de ambição benigna.

Ainda assim, a Videolar segue seu curso como petroquímica, e nessas páginas constatamos o 
quanto há por fazer no campo das resinas termoplásticas e transformados plásticos. Um negócio 
de muitos investimentos em pesquisa__ belíssimo__ onde um mesmo produto pode ser desen-
volvido na forma de diferentes soluções, para usos e clientes tão distintos.

E por que acreditar no Brasil? O aprendizado é lento e muita coisa pode ainda melhorar. En-
quanto isso, façamos um pouco à moda dos religiosos: simplesmente crer. E tocar adiante.

Lirio A. Parisotto

WHY BelieVe in BRaZil?
There is no mistake: the interrogation mark in the title is correct, meaning in fact a question. 

One could expect for the message of an Annual Report some sort of uplifting quotes or forecasts, 
but that question intriguingly keeps on crossing my mind now. Probably in face of the facts that I 
will detail.

In 2014, Videolar bought a company bigger than itself, Innova Petrochemical: we have together 
a huge amount of work ahead, and an expected leadership role in the styrenics, thermoplastic resins 
and plastic transformed items businesses. A petrochemical plant in Amazonas, another in Rio Grande 
do Sul, respectively north and south of the country. Concrete plans for implementing the EPS (ex-

panded polystyrene) production at Innova’s plant, which means more investments. Well, so we have 
tip-of-the-tongue answers. Here we slow down, because there is more.

In the same year, Videolar stopped manufacturing blank and pre-recorded media, terminating 
the activities in its original segment. The CD and DVD production lines, turned off. Was it a sign of 
the times, fruit of the always-lethal technological renovation? It is not worth discussing the death of 
the market but its life:

Brazil gave a nasty contribution for strangling those entrepreneurs, day after day, by devastating 
the companies they have built. The under-billed importation of blank media killed the national mar-
ket, while piracy ruined the legal commerce of pre-recorded media, which pays for copyrights and 
all sort of taxes, including the ones paid to regulatory governmental agencies.

Few people know that an imported media item enters the country priced at average US$ 0, 04, 
while a similar one, manufactured here, costs around U$ 0, 07. The matter here is about under-billing 
and unfair competition: importation value is at least unreal or, better defining, shamelessly false.

Over the last twenty-five years, Videolar created in the Manaus Industrial Pole an essential and 
huge infrastructure for the blank and pre-recorded media markets in Brazil. Over time, we have tried 
countless dialogues with public authorities. Simultaneously, with the urge to survive, invested huge 
money in technology in order to reduce prices. Work and faith not enough for reaching the impos-
sible:

How can one ton of  DVD plastic cases cost U$ 300 for customs purposes, while just the raw ma-
terial costs U$ 1,500 anywhere in the planet? 

This Annual Report brings dozens of pages, full of life and colors, detailing our primary business-
es: thermoplastic styrenic resins, plastic films and plastic transformed items. The new Videolar: here 
we are, filled with enthusiasm. Just one of all pages reports the end of the blank and pre-recorded 
media era. 

We always said that we would be the last to turn out the lights. In practice that happened, in 
terms of heavy infrastructure. Therefore, we say goodbye but not before pointing out the deep sleep 
of the authorities. They would wake up, in fact, for creating excessive regulations and shifting rules 
of the PPB (Basic Productive Process), a legal aspect inherent to the Manaus Industrial Pole, in the 
Amazon. That indicates an enormous alienation about its geopolitical importance. Just a few lines of 
text__ written at some bureau__ can cripple investments such as the ones Videolar made for the pen 
drive and flash drive production. It also happened with the regulation for the polypropylene plastic 
film manufacturing__ by the way, part of the Company’s future.

In general, people expect ready answers from entrepreneurs, especially when they have founded 
huge ongoing companies like Videolar. Why believe in Brazil? 

Our country could soften the nature of risk inherent to every business by embracing a different 
mentality, marked by less interventionism, more transparency and some sort of positive ambition. 

Even under opposite circumstances, Videolar shapes its future as a petrochemical company and 
those pages show the much we can perform. Our forecast: continuous investments in research. It is 
an important part of this beautiful business, where a same product gives birth to different solutions 
for so many different uses and clients. 

So why believe in Brazil? Learning is a slow and gradual process, and we can still improve a lot. In 
the meantime, let us do like religious people: simply believe, and move ahead.

Lirio A. Parisotto



Quem somos
About us

ViDeolaR:
uma inDÚstRia
PetRoQuÍmica

A Companhia foi criada em 30 de junho de 1988. É uma sociedade anônima de capital fechado 
que, desde sua origem, se dedicou à fabricação dos chamados suportes físicos de mídia, virgens 
e pré-gravados, dos magnéticos aos ópticos, das fitas VHS aos DVDs e discos Blu-ray, passando pelos 
disquetes e áudio cassetes. 

Ao longo da história, demandas inerentes aos seus processos produtivos abriram caminho natural 
para a atuação na área petroquímica, que se tornou o segmento específico. A Videolar produz hoje 
resinas termoplásticas (o poliestireno, em suas variedades) e transformados plásticos (bobinas e 
chapas de polipropileno e poliestireno, tampas para garrafas e estojos para os discos Xbox e Blu-ray).

ViDeolaR:
a PetRocHemical inDustRY

Videolar, established on June 30, 1988, is a closely held corporation, with its origins in the 
manufacturing of blank and pre-recorded magnetic and optical media items, beginning with VHS, 
audio cassettes, floppy disks and expanding into DVDs and Blu-ray discs. 

Over time, natural demands inherent to the industrial processes led the Company to the 
petrochemical industry, today its core business. Videolar is fully dedicated to the production of 
thermoplastic resins (polystyrene, in its various grades) and plastic transformed items (BOPP and 
PP Cast reels, PP and PS sheets, bottle caps and plastic cases).

08.

ViDeolaR, uniDaDe inDustRial iV: manaus (am).
Videolar, Industrial Unit IV, Manaus (AM).

TAnqUes de MonôMero de esTIreno
styrene Monomer Tanks

ÁReA De tAncAgeM
Tanking Area

tAnque De ÁguA
Water Tank

tAnque De eFluente InDuStRIAl 
Industrial effluent tank

ÁReA De Óleo téRMIco
thermic oil Area 

SIloS De eStocAgeM
Stocking Silos

toRRe De ReSFRIAMento
cooling tower

SIloS gRAneleIRoS (expeDIçã0)
Bulk Product Silos (Shipment)

ARMAzéM
Warehouse

ÁReA De ReAção
Reaction Area
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ViDeolaR, uniDaDe inDustRial iV
Videolar, Industrial unit IV

PetRoQuÍmica / petrochemical

Área construída: 24.615 m2

Facilities: 24,615 m2

Produtos:
Poliestirenos GPPs e HIPs

Products:
Polystyrenes (GPPS and HIPS)

Área total: 67.048 m2

Land Area: 67,048 m2

11
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SIloS De eStocAgeM Do polIeStIReno
Polystyrene Stocking Silos

LINHAS DE PRODUÇÃO DOS FILMES PLÁSTICOS DE BOPP, CHAPAS PP E PS
Production Lines for BOPP Plastic Films, and also PP and PS Sheets.

eScRItÓRIoS ADMInIStRAtIVoS
Adminstration offices

SIloS De MAtéRIA-pRIMA
Raw Material Silos

A Videolar opera três unidades fabris no Polo Indus-
trial de Manaus (AM). Seus escritórios administrativos 
e comerciais estão em Alphaville, Barueri (SP).

A Unidade Industrial I abriga as linhas de produção 
dos filmes de BOPP (polipropileno biorientado) e PP Cast 
(polipropileno mono orientado), bem como das chapas 
de PP (polipropileno) e PS (poliestireno). Lá também es-
tão os escritórios administrativos locais e a área de Recur-
sos Humanos.

Na Unidade Industrial II estão as linhas de produção 
das tampas plásticas para garrafas e dos estojos para 
Xbox e Blu-ray.

Na Unidade III, em Alphaville, Barueri (SP), os escri-
tórios administrativos e comerciais da Videolar e Innova.

A Unidade IV é a petroquímica, onde se produz a resi-
na poliestireno em seus diversos grades, ou variedades, 
dentro dos tipos básicos GPPS (cristal) e HIPS (alto im-
pacto).

Videolar operates three facilities in the Manaus Indus-
trial Pole (Amazonas, north of Brazil). 

The executive and commercial offices of the Com-
pany are located in Alphaville, (Barueri, São Paulo). In-
dustrial Unit I (Manaus) houses the production of BOPP 
plastic films (bi oriented polypropylene) e PP Cast (mono 
oriented polypropylene), as well as PP (polypropylene) 
and PS (polystyrene) sheets. The local administrative 
and Human Resources areas also operate there.

Industrial Unit II (Manaus) houses the production lines 
for plastic bottle caps and cases for Xbox and Blu-ray 
discs.

Unit III, in Alphaville (Barueri, São Paulo) houses 
Videolar’s and Innova’s administrative and commercial 
offices.

Industrial Unit IV (Manaus) is the petrochemical plant, 
where the Company produces the GPPS (crystal) and 
HIPS (high impact) polystyrenes in their various grades.

ViDeolaR, uniDaDe inDustRial i, manaus (am).
Videolar, Industrial Unit I, Manaus (AM).



ARMAzéM De polIeStIReno
Polystyrene Warehouse

ÁReA De tAncAgeM
Tanking Area

CTE: CENTRO DE TECNOLOGIA EM ESTIRêNICOS
styrenics Technology Center (CTe)

noVA ÁReA De tAncAgeM
new Tanking Area

plAntA De MonÔMeRo De eStIReno
styrene Monomer Industrial Plant

plAntA De polIeStIReno
Polystyrene Industrial Plant

FutuRA plAntA De MonÔMeRo De eStIReno
Future styrene Monomer Industrial Plant

PLANTA DE ETILBENzENO
ethyl Benzene Industrial Plant
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Planta PetRoQuÍmica inteGRaDa Da innoVa: tRiunFo (Rs).
Innova’s integrated petrochemical plant: Triunfo (rs).

Em 1º de novembro de 2014, a Videolar assumiu o controle da petroquímica Innova S.A. com 
a conclusão da compra iniciada no ano anterior. Nessa data, o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) efetivamente autorizou a aquisição, resguardadas restrições, pelo Ato de 
Concentração 08700.009924/2013-19. A aprovação ficou condicionada ao cumprimento de um 
conjunto de medidas expressas no Acordo em Controle de Concentrações (ACC) firmado entre 
o órgão e as requerentes. 

A Innova, fundada em 7 de fevereiro de 1997, é a primeira e única petroquímica brasileira a 
integrar numa mesma planta industrial as unidades de produção de etilbenzeno, monômero de es-
tireno, tolueno e poliestireno, itens com demanda por inúmeras áreas da indústria, como a de bens 
de consumo, automotiva, da construção civil e alimentícia. Sua fábrica está no Polo Petroquímico 
de Triunfo (RS) e os escritórios em Porto Alegre e Alphaville (Barueri, SP). 

A empresa importa também a resina ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) para revenda às 
indústrias moveleira, calçadista, de eletrodomésticos e da linha pesada.

Na planta industrial da Innova está o Centro de Tecnologia em Estirênicos, primeiro da Amé-
rica Latina, propulsor da Companhia como referência nacional em produção de patentes nesse 
segmento. No CTE, os processos produtivos dos clientes podem ser reproduzidos em condições 
idênticas às de seus ambientes originais. 

O grupo recém formado pelas empresas Videolar e Innova produz itens chave na cadeia de 
transformação de plásticos, bem como produtos terminados de alta performance.

On November 1, 2014, Videolar acquired 100% of the stocks of the petrochemical company 
Innova S.A., when the Administrative Council for Economic Defense (CADE) effectively autho-
rized the conclusion of the purchase, started on the previous year. The operation was approved 
with restrictions by the Concentration Act 08700.009924/2013-19, conditioned to measures 
expressed in the Agreement on Concentration Control (ACC), signed by the parties and the 
legal authority.

Founded on February 7, 1997, Innova is the first and only petrochemical company in Brazil to in-
tegrate, in the same industrial plant, the production of ethyl benzene, styrene monomer, toluene and 
polystyrene. 



innoVa, Planta PetRoQuÍmica
Innova, petrochemical plant

Área construída: 188.358 m2
Facilities: 188,358 m2

Produtos:
· Monômero de estireno

· Poliestireno (GPPs e HIPs)
· etil Benzeno

· Tolueno
Products:

· Styrene Monomer
· Polyestyrene (GPPS e HIPS)

· Ethyl benzene
· toluene

Área total: 264.000 m2
Land Area: 264,000 m2

PetRoQuÍmica / petrochemical

17
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ViDeolaR, uniDaDe inDustRial ii, manaus (am)
Videolar, Industrial Unit II, Manaus (AM)

LINHAS DE PRODUÇÃO DAS TAMPAS PLÁSTICAS.
Production Lines for Plastic Bottle Caps.

LINHAS DE PRODUÇÃO DOS ESTOjOS PLÁSTICOS PARA BLU-RAy E XBOX.
Production Lines for Blu-ray e Xbox Plastic Cases.

A produção dos estojos plásticos de Blu-ray.
Production of Blu-ray plastic cases.

A produção dos estojos plásticos de Xbox.
Production of XBox plastic cases.

Innova’s industrial plant is located at the Triunfo Petrochemical Pole (Rio Grande do Sul, south 
of the country). The administration and commercial offices are located in Porto Alegre (capital of Rio 
Grande do Sul) and Barueri (São Paulo).

Innova also imports the ABS resin (acrylonitrile butadiene styrene) for resale to industries such 
as furnishing, footwear, electrical appliances and heavy industry. 

Innova’s industrial plant houses the Styrenics Technology Center (CTE), the first to be established 
in Latin America. The CTE plays a major role in Innova’s national standing in patents for styrenics.

The new group formed by Videolar and Innova produces key items in the plastic processing chain, 
as well as high performance plastic transformed products. 



missão: 
Oferecer produtos e serviços com excelência e garantir a satisfação de nossos 
clientes, colaboradores e acionistas.

Visão: 
Sermos reconhecidos como o melhor fornecedor integrado em todos os segmentos 
de negócios nos quais atuamos, pela capacidade de empreender, inovar e estar sem-
pre à frente dos concorrentes, e pela excelência de nossa gestão corporativa.

ValoRes: 
FoCo no CLIenTe: 

A necessidade do cliente é nossa maior prioridade. Trabalhamos para atender 
com eficiência, flexibilidade e agilidade. 

CoMProMeTIMenTo: 
O sucesso de cada tarefa é o nosso foco. Nos comprometemos a fazer sempre 
o melhor, com o menor custo e dentro do prazo estabelecido.

ÉTICA: 
Todos os nossos negócios são conduzidos de forma íntegra. A conduta em relação 
aos clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas e sociedade deve gerar a mais 
completa credibilidade.

mission:
We aim to offer products and services with excellence, assuring the satisfaction 
of our customers, employees and shareholders.

Vision:
reCoGnITIon For:

Being the best integrated supplier in all of our business segments;
The entrepreneurial and innovative spirit and capacity, being a leader among 
competitors; 
The excellence of our corporate management;

Values:
FoCUs on THe CUsToMer:

The client’s need is our top priority. We work to fulfill it with efficiency, flexibility 
and agility. 

CoMMITMenT:
Our focus is to succeed in each task. We are committed to providing the best, 
at the lowest cost and within the agreed deadline.

eTHICs:
All of our businesses are conducted with integrity, which is an integral part of our 
relationships with our clients, suppliers, employees, shareholders and society. 

2120



Lançadas as mídias CD áudio e CD ROM.

Videolar starts producing CD audio and 
CD Rom discs.

Iniciada a duplicação de áudio cassetes. 
É lançada ao segmento do varejo a marca 
Nipponic de fitas virgens de áudio cassetes.

Videolar starts producing pre-recorded 
audio cassettes.

A Videolar se associa à VAT (Vídeo Áudio 
Tape do Amazonas S.A.).

Videolar seals partnership with VAT (Video 
Áudio Tape do Amazonas S.A.).

Lançados os disquetes de 3 ½ polegadas.

Videolar starts producing 3 1/2 inches 
floppy disks.

Inaugurado o QG em Alphaville, Barueri 
(SP), com 25.000 m2 de área construída. 
A Videolar passa também a disponibilizar 
espaços físicos para sediar as empresas do 
mercado de vídeo.

Videolar inaugurates its 25.000 m2 head-
quarters, making available offices for the 
home video distributors.

Lançamento do DVD-R (gravável) e do 
CDR-Ws (regravável). 
Implantação do sistema SAP- R3. 
Ênfase na projeção da marca Nipponic. 

Videolar starts producing DVD-Rs (record-
able) and CD-RW (re-recordable).
The company starts operating the SAP-R3 
system.

Lançamento do CD-R (gravável), com apri-
moramento da tecnologia na armazena-
gem de dados.

Videolar starts producing CD-Rs (record-
able).

O ingresso na era petroquímica: a 
Videolar inaugura sua fábrica de polies-
tireno no Polo Industrial de Manaus, com 
capacidade inicial de 120.000 toneladas/
ano, fabricando agora a resina (antes im-
portada) que é matéria-prima essencial 
aos seus estojos.

Videolar’s industrial plant for polystyrene 
production takes off in the Manaus In-
dustrial Pole, with an initial capacity of 
120.000 tons per year. In practice, the be-
ginning of the petrochemical era for the 
Company, by producing an essential raw 
material for its plastic cases.

O lançamento do portal Videolar.com 
leva a companhia ao comércio eletrônico, 
como forma de ampliar os negócios e for-
talecer a defesa contra a prática da pira-
taria. No primeiro mês, recebe um milhão 
de visitas e exporta para dezessete países. 
No mesmo ano, a Videolar figura como 
melhor empresa do setor de plásticos e 
borracha através prêmio “As Melhores da 
Dinheiro” (concedido pela revista Isto É: 
Dinheiro). Ganha também o primeiro lugar 
em nas categorias Gestão de Recursos 
Humanos e Financeiro.

The web portal Videolar.com brings the 
Company to the e-commerce area. In the 
first month, a million visits and sales to sev-
enteen countries.

O ano da produção quadruplicada: após 
sucessivos investimentos, é atingido o 
marco de 1.5 milhão de mídias virgens 
produzidas por dia: o quádruplo da capa-
cidade inicial, tornando a Videolar maior 
fabricante da América Latina. A compa-
nhia passa a fazer parte de um grupo de 
quinhentas empresas em quarenta países, 
unidas para combater a pirataria. Obtém a 
certificação antipirataria do CDSA__ Con-
tent Delivery and Storage Association.

The company achieves a record, as result 
of a huge investment plan: the capacity for 
1.5 million units per day in blank media. 
It means four times the initial potential, 
becoming the biggest manufacturer of the 
market in Latin America.
Videolar integrates a group of five hun-
dred companies in forty countries, united 
for fighting piracy, and gets the anti-piracy 
certification from the CDSA_Content De-
livery and Storage Association.

Início da fabricação dos filmes plásticos 
BOPP (polipropileno biorientado) e PP 
CAST (polipropileno mono orientado), 
utilizados por inúmeros segmentos da in-
dústria de embalagens.) 
Encerramento das operações do comércio 
eletrônico.
Transferência das operações com mídias 
gravadas para a subsidiária AMZ Mídia In-
dustrial S.A.

Videolar starts producing polypropylene 
plastic films: BOPP (bi oriented) and PP 
Cast (mono oriented), widely used by food 
packaging industry.
Terminates of the e-commerce activities.
Transfers pre-recorded media operations 
to the subsidiary AMZ Mídia Industrial S.A.

A Videolar celebra seus vinte e cinco anos 
com quatro unidades industriais implanta-
das em Manaus, além do QG em Barueri 
(SP). Dois mil colaboradores compõem 
seus quadros.
Na linha de tampas plásticas, investimen-
tos elevam a produção de 144 milhões à 
200 milhões de peças/ano.
E, como feito histórico, é dado início à 
compra da Innova Petroquímica.

The Company celebrates its 25th anniver-
sary: four industrial plants, 2.000 collabora-
tors and continuous investments.
The production capacity of plastic caps 
reaches 200 million pieces per year.
As an historical achievement, Videolar starts 
the acquisition of Innova Petrochemical.

Uma saga logística: no ápice da era DVD, 
a Videolar inaugura um centro de distribui-
ção com 12.500 m2 no Polo Industrial de 
Manaus, batizado com o nome do empre-
endedor Michel Wojdyslawski, com capa-
cidade para 12 milhões de produtos aca-
bados. A companhia é reconhecida como 
uma das trinta mais empreendedoras do 
país pela Revista Exame, em parceria com 
o IBIE (Instituto Brasileiro de Intraempre-
endedorismo).

At the peak of the DVD era, Videolar in-
augurates a 12.500 m2 distribution center 
in the Manaus Industrial Pole. The facility 
receives the name of the entrepreneur Mi-
chel Wojdyslawski, and has capacity for 12 
million finished products.

Os produtos em mídias virgens Emtec® 
se incorporam à linha comercializada pela 
Videolar. 
O portal Videolar.com passa a atender 
clientes em todos os continentes.

Videolar starts selling Emtec blank media.
Videolar.com serves all continents.

A marca Emtec® inicia a expansão de sua 
linha de produtos com o lançamento de 
periféricos, memory cards SD e memory 
cards Micro SD.

New products for the Emtec portfolio: SD 
memory cards, Micro SD memory cards 
and peripherals.

Cresce o portfólio da marca Nipponic® 
com o lançamento do BD-R (Blu Ray Disc 
gravável), mini DVD-R (gravável), memory 
cards SD e memory cards micro SD.

Nipponic launches its BD-Rs (recordable 
Blu-ray discs), mini DVD-Rs (recordable), SD 
memory cards and Micro SD memory cards.

Início da produção de tampas plásticas 
para garrafas. 
Diversificação na linha de flash drives com 
modelos exclusivos da família Looney Tu-
nes (Warner Bros) e mini flash drives.

Videolar starts manufacturing plastic caps 
for PET bottles.
The company launches more flash drives 
items, with exclusive Looney Tunes (Warner 
Bros) models, as well as mini flash drives.

Início da gravação do Blu-ray. 

 
Videolar starts producing the pre-recorded 
Blu-Ray.

1995 2002 2013 2014201220112009 2010200820072006200520041993 1994 1997 1998 2000 20031992

Início da fabricação do DVD.

Videolar starts producing DVDs.

A Videolar conclui atuação no seu seg-
mento de origem, a fabricação das mídias 
virgens e pré-gravadas. 
O CADE (Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica) aprova a aquisição pela 
Videolar da Innova S.A., petroquímica 
do Rio Grande do Sul e referência nacio-
nal nos negócios do estireno. A Videolar 
segue escrevendo seu futuro, agora ple-
namente como petroquímica de ponta, 
voltada às resinas termoplásticas e trans-
formados plásticos.

Videolar stops manufacturing blank and 
pre-recorded media. 
The Admnistrative Council of Economic De-
fense (CADE) approves the acquisition of In-
nova Petrochemical by Videolar. Innova has 
solid recognition in the styrenic business, 
and also for its research vocation. Videolar 
keeps shapping its future, now as a petro-
chemical industry, focused on thermoplastic 
resins and plastic transformed products.

Preparando o futuro, a Videolar transfere 
à capital paulista seu laboratório de dupli-
cação, agora integrado às áreas de legen-
dagem e masterização. Leva também seus 
principais colaboradores. Implanta sua 
primeira fábrica no Polo Industrial de Ma-
naus. Estão lançadas as bases da indústria 
que, do ponto de vista da infraestrutura, 
vai escrever a história do home vídeo no 
Brasil.
É lançada ao segmento do varejo a marca 
Nipponic de fitas virgens VHS. 

Videolar transfers its facility to São Paulo, 
bringing also the main employees. In ad-
dition, builds another plant at the Manaus 
Industrial Pole, in the Amazon.
This way, Videolar lays the foundations for 
home video’s growth in Brazil, from the in-
frastructural point of view.
The company releases Nipponic®, top 
quality brand for VHS blank tapes.

linHa Do temPo
 time line

Fitas magnéticas produzidas sob medida, 
no tempo exato da gravação: a grande 
chance numa ideia simples. A Videolar 
nasce em 1988 trazendo esse novo con-
ceito, capaz de gerar uma enorme econo-
mia de escala e competitividade. 
Detalhe: isso acontece na cidade gaúcha 
de Caxias do Sul, a nada menos do que 
mil quilômetros de São Paulo, epicentro 
do consumo e sede de praticamente to-
das as distribuidoras de vídeo.

Tailor- made VHS tapes in the exact length 
of the recording time: Videolar is born in 
1988, bringing into to the country this new 
concept, with an evident scale advantage. 
A strong competitive weapon.
A slight detail: Videolar operates in Cax-
ias do Sul, distant not less than six hun-
dred miles from the São Paulo market’s 
epicenter, home of almost every video 
distributors, from major studios to the in-
dependent companies.
In São Paulo, the company offers transla-
tion, subtitling and mastering services.

A companhia passa a operar toda a logís-
tica de distribuição física das fitas da CIC 
Vídeo (Paramount/Universal).

Videolar starts operating distribution logis-
tics for CIC Video (Paramount/Universal).

19901988 1991
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Torre de estireno: Innova Petroquímica.
Styrene tower: Innova Petrochemical.



GoVeRnança 
coRPoRatiVa
corporate governance

A Videolar busca continuamente o aperfeiçoamento das suas práticas de governança corporativa, 
objetivando sempre levar aos seus colaboradores, acionistas, clientes e à comunidade em que está 
inserida exemplos de boas práticas e transparência. 

A estrutura de governança da Videolar foi montada para atender às demandas de todos 
os stakeholders e conta com uma área de Auditoria Interna, subordinada diretamente aos acio-
nistas, cuja missão é monitorar as boas práticas da Companhia e avaliar os sistemas de controles 
internos e respectivos processos, contribuindo para as tomadas de decisões num processo de 
melhoria continuada.

O Manual do Colaborador da Videolar, disponibilizado a todos, objetiva orientar os colabo-
radores, sendo uma referência para a conduta pessoal e profissional, valores e princípios que 
sustentam a missão, visão e a atuação da Companhia.

Reforça ainda a importância de que as práticas da Companhia e dos Colaboradores estejam em 
consonância com as normas legais e com as melhores professadas do mercado.

Mesmo tendo capital fechado, a Videolar faz questão de contratar uma empresa de audito-
ria externa que integra o grupo das ‘Big Four’. A política da Companhia para com os auditores 
independentes se fundamenta em princípios que preservam a autonomia desses profissionais. 
De acordo com as normas internacionalmente aceitas, eles consistem em: (a) o auditor não deve 
auditar seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções de gerência de seu cliente; 
(c) o auditor não deve promover os interesses de seus clientes. O Conselho de Administração 
é o órgão de orientação e direção superior da companhia. Cabe a ele fixar a orientação geral 
dos negócios, definindo missão, objetivos, estratégias e objetivos. A Diretoria Executiva funciona 
como órgão colegiado e exerce a gestão dos negócios da companhia, de acordo com a missão, 
os objetivos, estratégias e diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.

 comPoRtamento ético
 Em 2014, ao ensejo da edição da Lei Anticorrupção no Brasil, a Companhia desenvolveu inicia-

tivas internas objetivando dar aos seus Colaboradores amplo conhecimento do referido diploma 
legal, disseminando a orientação necessária para o melhor entendimento e adesão ao espírito que 
moveu a edição da referida Lei.

a estRutuRa oRGaniZacional Da 
ViDeolaR estÁ DesenHaDa PaRa 

inteGRaR os PRocessos cRÍticos na 
Gestão Da comPanHia:

Videolar’s organizational structure is designed to integrate 
core processes in the company’s management:

ViDeolaR s/a
acionistas/Shareholders

auDitoRia
inteRna

Internal Audit

conselHo De
aDminstRação

Governing Board

conselHo De
aDminstRação

Governing Board

DiRetoRia
executiVa

Executive Board

DiRetoRia
executiVa

Executive Board

innoVa s/a

27.
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Videolar continuously seeks the improvement of its corporate governance practices. The Com-
pany aims to be an example of transparency and good practices to employees, shareholders, clients 
and the community.

Our corporate governance structure was built to take into account all stakeholders through 
an Internal Audit division reporting directly to the Shareholders, with the mission of monitoring 
the Company’s good practices and evaluating internal control systems and processes, with the 
goal of an ever improving decision-making process.

 Videolar makes its Employee Handbook available with the purpose of presenting collabora-
tors and people in general with a reference for the professional and personal conduct, values and 
principles that sustain the Company’s mission, vision and performance, while also underlining that 
those practices must be in accordance with legal standards and the best practices in the market.

ethical conduct

In 2014, when the Anticorruption Law was issued in Brazil, the Company developed internal 
initiatives to provide collaborators with broad knowledge of the legal act and proper guidance 
for an accurate understanding and adherence to the spirit that motivated the publication of that 
Law.

Despite operating as a closely held corporation, Videolar consistently hires external inde-
pendent auditors from the Big Four accounting firms. The Company’s policy regarding those 
professionals is based on principles that ensure the auditor’s autonomy. In accordance with 
internationally adopted rules, the auditor: (a) cannot audit his/her own work; (b) cannot perform 
managing functions in the client’s company; and (c) cannot promote the interests of the client.

The Governing Board is the ultimate organ for direction in the Company. It sets the guide-
lines for the business and defines its mission, targets and strategies.

The Executive Board works as a collegiate decision-making body and undertakes the com-
pany’s business management in accordance with the mission, targets, strategies and guidelines 
set by the Governing Board.

PRoDutos
& meRcaDos

 products & Markets

30.

Nosso universo é o dos estirênicos, resinas, filmes, chapas e transformados plásticos. 
Levando em conta as posições geográficas das plantas petroquímicas da Videolar e Innova__ nos 

extremos norte e sul do país__ cria-se uma sinergia estratégica com vantagens evidentes, proporcio-
nando ao cliente atendimento regionalizado. 

Apresentamos a seguir nossos produtos e suas aplicações.

Our primary business focuses on styrenics, resins, films, sheets and plastic transformed items.
Taking into consideration the industrial plants’ geographical positions, Videolar and Innova’s 

synergy enables a regionalized service with evident advantages, from north to south of Brazil.
We present now our products and their uses.



monômeRo 
De estiReno
Styrene Monomer

É a molécula básica (monômero) do estireno (líquido), produzida a partir do etilbenzeno, tam-
bém fabricado pela Innova, controlada pela Videolar. Uma parte do monômero de estireno se 
destina às indústrias produtoras de resinas, elastômeros, poliestireno expandido e látex. A outra 
parte é submetida a processos de polimerização (formação de cadeias de moléculas), obtendo-se 
o poliestireno. Toda a produção de monômero de estireno está centralizada na planta industrial 
da Innova, no Polo Petroquímico de Triunfo (RS).

Styrene Monomer is the basic molecule (monomer) of the styrene (liquid), produced from the ethyl 
benzene, also manufactured by Innova, controlled by Videolar. Part of the styrene monomer is sold to 
the manufacturers of resins, elastomers, expanded polystyrene and latex. 

The other part is submitted to polymerization processes, for the manufacturing of polystyrene. 
All of the styrene monomer production is centralized in Innova’s Industrial Plant, at Triunfo Petrochem-
ical Pole (Rio Grande do Sul). 

inDÚstRia De PneumÁticos
TyRE INDUSTRy
 
inDÚstRia De tintas
PAINT & COATINGS INDUSTRy
 
FaBRicação De Resinas estiRÊnicas
STyRENIC RESINS PRODUCTION
 
 
inDÚstRia automotiVa
AUTOMOTIVE INDUSTRy

01

02

03

04

05
O monômero de estireno é destinado à indústrias tão diversas quanto as 

de pneus e tintas, além de dar origem à resina poliestireno.

A wide range of segments use the styrene monomer, such as the tyre 
and ink industries. It also originates the polystyrene resin.
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PoliestiReno
Polystyrene

Resina produzida a partir do monômero de estireno, em duas modalidades básicas: GPPS 
(General Purpose Polystyrene), transparente e por isso conhecido como “cristal”, e HIPS (High 
Impact Polystyrene), com a adição de borracha, o que lhe confere maior resistência ao impacto. 

O poliestireno é fabricado nas plantas petroquímicas da Videolar (Unidade Industrial IV, em 
Manaus, AM) e da Innova (em Triunfo, RS), atendendo às indústrias de embalagens para alimentos, 
eletroeletrônica, de eletrodomésticos, brinquedos e materiais de escritório.

Produced from the styrene monomer in two basic types: GPPS (General Purpose Polystyrene), 
transparent, also known as “crystal” and HIPS (High Impact Polystyrene), which is added to rubber, 
for impact resistance. 

The polystyrene is manufactured in both petrochemical plants: Videolar’s (at Manaus, Amazonas) 
and Innova’s (at Triunfo, Rio Grande do Sul), sold to a number of industries, such as food packaging, 
electronics, toys and office supplies.



A Innova produz o SAN, copolímero grafitizado de estireno-acrilonitrila. É um material transpa-
rente com resistência química e térmica, além de processabilidade e rigidez. Essas características 
possibilitam o uso do SAN em copos de liquidificador, misturadores, visores de portas dos fornos de 
micro-ondas e máquinas de lavar, cabos de escovas de dentes, jarras de espremedores de frutas 
e embalagens para cosméticos.

This graphitized acrylonitrile-styrene copolymer is transparent, has chemical and thermal resis-
tance, as well as processability and rigidity. These characteristics enable the use of SAN in blender 
cups, mixers, displays doors of microwave ovens and washing machines, toothbrushes cables, jars 
of juicers and packaging for cosmetics.

san
SAn

aBs
ABS

A Innova importa o ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) para revenda às indústrias calçadista, 
de cromados, moveleira e de eletrodomésticos. A resina ABS é produzida a partir do estireno e tem 
características diferenciadas, em especial a maior resistência química ao impacto, sendo conhecida 
como “plástico de engenharia”.

Innova imports ABS resin (Acrylonitrile Butadiene Styrene) for resale to industries such as footwear, 
furniture and household appliances. ABS is produced from styrene and has proper characteristics, in par-
ticular higher impact resistance. For this reason the resin is also known as “engineering plastic”.



A fabricação do filme plástico de BOPP.
Production of the BOPP plastic film.37

O filme plástico de polipropileno biorientado (BOPP) tem alta resistência e pode ser esticado em 
dois sentidos, transversal e longitudinal. Seu uso é amplo em embalagens flexíveis para alimentos, 
bem como nos invólucros para presentes, flores, rótulos de garrafas PET e fitas adesivas. Além do 
atraente apelo visual, oferece barreira eficaz ao contato com o oxigênio e umidade, e por isso man-
tém o frescor, integridade e qualidade dos produtos embalados. É 100% reciclável.

O filme plástico de polipropileno mono orientado (PP Cast) é rígido e pode ser esticado somente 
no sentido longitudinal. Ele está nas embalagens para massas, pães, biscoitos, balas, bombons 
e produtos têxteis.

This polypropylene bi oriented plastic film has high resistance and can be stretched up in two 
directions, transverse and longitudinal. It is widely used in flexible food packages, gift and flowers 
wrappings, PET bottles labels and adhesive tapes. In addition to the attractive visual appeal, it offers 
an efficient barrier for the contact with oxygen and moisture, keeping freshness, integrity and quality 
of the packaged products. It is 100% recyclable.

This polypropylene mono oriented plastic film is rigid and can be stretched only in the longitudinal 
direction. It is used in packaging for dry pasta, bread, crackers, candies and textile items.

BoBinas BoPP
BOPP Reels



ViDeolaR, uniDaDe inDustRial i
Videolar, Industrial unit I

Área construída: 65.806 m2

Facilities: 65,806 m2

Produtos:
· Filmes pláticos de polipropileno:

· BoPP (biorientado)
· PP CAsT (mono orientado)

· Chapas Plásticas de Ps (poliestireno)
· Chapas Plásticas de PP (polipropileno)

Products:
· Prolypropylene Plastic films

BOPP (bi oriented)
pp cASt (mono oriented)

· Polystyrene (PS) Plastic Sheets
· Polypropylene (PP) Plastic Sheets

Área total: 288.112 m2

Land Area: 288,112 m2

Filmes PlÁsticos / plastic Films

40



cHaPas PP e Ps
pp and pS Sheets

As bobinas e chapas PS (poliestireno) são fabricadas com a pró-
pria resina produzida na Videolar e estão em bandejas para lácteos, 
iogurtes e petit suisses. Elas também têm uso intensivo em placas de 
publicidade e comunicação visual. 

As bobinas e chapas PP (polipropileno) estão presentes nos potes 
e tampas de margarinas e sorvetes, copos d’água, sucos e chás, bem 
como nos recipientes de iogurtes, doces e temperos em geral.

PS (polystyrene) sheets are manufactured in reels using Videolar 
resin, and are used in trays for dairy products, as well as in advertising 
and visual communication boards.

PP (polypropylene) sheets are manufactured in reels and are used 
in margarine and ice cream pots and lids, disposable water, juice 
and tea cups, as well as in yogurt tubs and packages for sweets and 
seasonings.



tamPas
Bottle Caps

estojos
plastic cases

A Unidade Industrial II abriga as linhas de produção das tampas plásticas de alta performance para 
garrafas PET.

Toda a sua concepção parte de uma premissa que hoje é consciência e requisito dos grandes 
clientes do segmento de bebidas: a racionalização no uso de energia e matérias-primas, resultando 
em produtos mais amigáveis à natureza.

A Videolar fabrica suas tampas por compressão, utilizando equipamentos e tecnologia de últi-
ma geração, o que permite uma produção mais estável e homogênea. A escolha desse processo 
acarreta economia direta de eletricidade e redução dos rejeitos, em linha com a postura corporativa 
do uso racional e inteligente dos recursos naturais.

As máquinas de impressão se distinguem pela alta qualidade e riqueza no registro de pequenos 
detalhes mesmo em superfícies irregulares, devido ao processo denominado pad printing, com 
padrão claramente mais elevado.

Industrial Unit II houses the production of high performance plastic caps for PET bottles.
The whole concept was created on the premise that today is conscience and requirement by the 

major clients in the beverage segment: the rational use of raw materials and natural resources, 
providing nature-friendly products.

Videolar produces its caps by compression, using state-of-the-art equipments, enabling a stable and 
homogeneous manufacturing process. This technological choice generates energy economy and waste 
reduction, in line with the corporate attitude regarding rational and shrewd use of natural resources.

The caps printers offer high quality and precision even in little details over irregular surfaces, 
granted by a process called pad printing, clearly better than the others.

Videolar is able to produce more than 2 billion plastic caps per year.

A Videolar produz estojos para os discos de Blu-ray e Xbox, produtos ópticos que necessitam 
de proteção eficaz para a melhor performance. 

Conteúdos em filmes e games de marcas prestigiadas contam com proteção eficaz em emba-
lagens com forte apelo visual.

Videolar produces plastic cases for Blu-ray and Xbox discs, optical items that require efficient 
protection for best performance.

Contents in films and games from prestigious brands get efficient  protection in packages with 
strong visual appeal.
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Videolar, unidade i, manaus: linha de produção do filme plástico BoPP.
Videolar, Unit I, Manaus: production line for the BOPP plastic film.

O ano de 2014 marcou o encerramento das atividades da Videolar em seu segmento de origem, 
o das mídias virgens e pré-gravadas.

Em junho foi encerrada a fabricação das mídias virgens (CD-R, DVD-R, pen drives, flash drives, 
memory cards). Elemento chave para a decisão: a importação descontrolada no país, concorrência 
desleal com prática de valores abaixo dos preços de custo das matérias-primas. 

Em dezembro foi encerrada a atividade de gravação dos DVDs e discos Blu-ray (BD), até então 
realizada pela subsidiária AMZ Mídia Industrial S.A. Novas tecnologias em ascensão e a pirataria 
crônica provocaram queda sucessiva da demanda até o ponto de inviabilidade dessa atividade 
industrial. 

O ano de 2014 finalizou com 83.407 mil peças vendidas em mídias virgens, comparado às 140.374 
mil unidades em 2013 e 233.098 mil unidades em 2012. 

No segmento das mídias gravadas, o ano se encerrou com 37.583 mil unidades vendidas, 
em comparação com 39.596 mil de 2013 e 39.522 mil em 2012.

Retratos definidos da nova realidade de mercado que motivou as decisões da Companhia.

In 2014, the Company terminated the 
activities in its original segments. 

The blank media manufacturing was 
discontinued as of June 2014 (CD-R, 
DVD-R, pen drives, flash drives, and mem-
ory cards). The key element for this deci-
sion: uncontrolled imports in the country, 
unfair competition with the practice of val-
ues bellow the raw materials cost price. 

The recording of DVDs and Blu-ray 
discs ended in December. Until then the 
activity had been developed by AMZ 
Mídia Industrial S.A., Videolar’s subsidiary. New technologies and chronical piracy caused continu-
ous decrease of demand leading to the infeasibility of continuing in this business. 

In 2014, Videolar sold 83.407.000 blank media pieces, compared to 140.374.000 units in 2013 
and 233.098.000 units in 2012. 

The Company sold 37.583.000 units of pre-recorded media in 2014, in comparison to 39.596.000 
in 2013 and 39.522.000 in 2012.

That new reality of the market led the Company to take the decision of ending participation in the 
blank and pre-recorded media businesses.

mÍDias
Media

Videolar, unidade ii, manaus: a fabricação de tampas plásticas.
Videolar, Unit II, Manaus: production of plastic caps.

Videolar, unidade ii, manaus: a fabricação do estojo plástico para Blu-ray.
Videolar, Unit II, Manaus: production of Blu-ray plastic cases.

Videolar, unidade ii, manaus: a fabricação do estojo plástico para xbox.
Videolar, Unit II, Manaus: production of X Box plastic cases.

DesemPenHo 2014
 2014 performance

46.
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DesemPenHo inDustRial
Industrial performance

No ano de 2014 foram fabricadas, no consolidado, 819 mil toneladas entre estirênicos e trans-
formados plásticos.

O complexo industrial processou aproximadamente 436 mil toneladas de matérias-primas, des-
tinadas à produção global, com destaque para o consumo de eteno (gasoso) e benzeno (líquido), 
ambos insumos básicos na fabricação do etilbenzeno.

 In 2014 Videolar produced (consolidated) 819,000 tons of styrenic products and plastic trans-

formed items.

During that year, the Company processed approximately 436,000 tons of raw materials headed 

for its own production, with emphasis in the ethene (gaseous) e benzene (liquid) usage, both basic 

inputs in the production of the ethyl benzene. 

QUANTIDADES PRODUZIDAS (KTA)
Ammounts Produced (KTN)
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Etilbenzeno - Ethyl benzene Estireno - Styrene Polistireno - Polystyrene Chapas - Sheets Filmes - Films
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QUANTIDADES PRODUZIDAS (KTA)

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DE MATÉRIAS-PRIMAS
Percentage Shares in Raw Materials

46%

28%

17%

4%

2%

1%

1%

 BENZENO

 MONÔMERO DE ESTIRENO

 ETENO

 HOMOPOLÍMERO DE PP

 POLIBUTADIENO

 ÓLEO MINERAL

 OUTRAS MPS

 Benzene

 Styren Monomer

 Ethene

PP  Homopolymer

 Polybutadiene

 Mineral Oil

 Others Raw Materials

691,459

77,500

137,106
1.098,953

QUANTIDADES PRODUZIDAS (UN)
Ammounts Produced (Un)

QUANTIDADES PRODUZIDAS (MIL)
Ammounts Produced (Thousands)

104,930

2012
2013
2014

2012
2013
2014

ESTOJOS
CASES

TAMPAS
CAPS

923,409
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DesemPenHo comeRcial
Commercial Performance

O total anual das vendas superou, no consolidado, as 436 mil toneladas.
A distribuição dos volumes vendidos no exercício contratou 11.969 embarques, consolidados 

21.430, nos modais de transporte rodoviário, marítimo, ferroviário e aéreo.

VOLUMES VENDIDOS (KTA)
Sold Volumes (KTN)

260

147

11
8 5

274

156

7 5
8

22

259

143

14
7 7 6

Poliestireno - Polystyrene Estireno - Styrene Filmes - Films Chapas - Sheets Outros - OthersABS - ABS

2012 2013 2014

665,477 898,696

1.082,242

2012
2013
2014

68,765

100,857

93,234

QUANTIDADES VENDIDAS (UN)
Sold Quantities (UN)

QUANTIDADES VENDIDAS (MIL)
Sold Quantities (Thousands)

ESTOJOS
CASES

TAMPAS
CAPS

2012
2013
2014

233,098

39,522

140,374

39,596

83,407

37,583

Mídias Virgens - Blank Media Mídias Gravadas - Recorded Media

2012 2013 2014

VOLUMES VENDIDOS (MIL)
Sold Volumes (Thousands)

73%

26%

2%

 Rodoviário

 Marítimo

Outros

 Road

 Maritime

Others

MODALIDADES DE TRANSPORTES ULTILIZADOS
Modes of Transportations Used

In 2014, total sales exceeded, on a consolidated basis, 436,000 tons of products. 
Distribution logistics hired 11.969 freights, 21.430 on a consolidated basis, including land, 

maritime, rail and air transportation. The graphics show the percentage participation of each one: 
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   VIDEOLAR S.A. CONSOLIDADO - Consolidated

      
  2014 2013 2014 2013

RECEITA OPERACIONAL BRUTA - Gross Operating Revenue 879,152 794,122 1,178,523 794,122

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - Net Operating Revenue 820,861 755,481 1,053,962 755,481

LUCRO BRUTO - Gross Profit 108,336 129,604 147,187 129,604

RESULTADO OPERACIONAL - Operacional Result 30,698 52,702 64,904 36,456

LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - Profit/Loss in The Period - 92.230 9.735 - 92.230 9.735

EBITDA - EBITDA 5.794 63.770 28.651 73.021

EVOLUÇÃO DO LUCRO/PREJUÍZO E DA RECEITA (EM MILHARES DE REAIS)
Profit/Loss and Revenue Evolution (in thousands of reais)

DesemPenHo
econômico-FinanceiRo
Economic & Financial Performance

As vendas da Companhia proporcionaram uma receita bruta de R$ 879.152 mil e R$ 1.178.523 
mil no consolidado, cerca de 11% superior à do exercício de 2013. 

Ressalte-se que as matérias-primas acompanham as oscilações internacionais de preços 
(commodities), incluindo os efeitos da variação cambial. 

Os impostos incidentes sobre as vendas da Companhia totalizaram R$ 40.122 mil e, no consoli-
dado, R$ 105.797 mil, com aumento de aproximadamente 79% em relação a 2013. Esse montante 
representa cerca de 5% da receita bruta da Companhia.

A receita operacional líquida foi R$ 820.861 mil, no consolidado R$ 1.053.962 mil, em torno de 
9% maior à de 2013. O lucro bruto, em decorrência dos efeitos já mencionados, foi de R$ 108.336 
mil, sendo R$ 147.187 mil no consolidado.

A desvalorização do real frente ao dólar no ano de 2014 afetou o resultado final em torno de 
R$ 50 milhões, devido ao impacto da variação cambial ocasionada, basicamente, pelos emprésti-
mos e fornecedores em moeda estrangeira.

O resultado do exercício registrou prejuízo de R$ 92.230 mil e o EBITDA consolidado de 
R$ 28.651 mil. Fator chave para esse resultado foi o encerramento dos negócios de mídias virgens 
e pré-gravadas, ocasionando ajuste de impairment no valor aproximado de R$ 78.771 mil.

A geração operacional de caixa no período foi de R$ 25.628 mil em 2014 e R$ 64.612 mil 
negativos em 2013.

The Company’s sales generated gross revenues of R$ 879.512.000 and consolidated revenues 
of R$ 1.178.523.000 in 2014, approximately 11% higher than in 2013. 

It is worth mentioning that raw materials followed the international price fluctuation of com-
modities, including the effects of exchange rates.

In 2014, sales taxes paid by the Company totaled R$ 40.122.000 and R$ 105.797.000, on a 
consolidated basis, approximately 79% higher than in 2013. This amount represents about 5% of 
the Company’s gross revenue for 2014.

The Company’s net operating revenue for 2014 totaled R$ 820.861.000, consolidated 
R$ 1.053.962.000, about 9% higher than in 2013. Gross profit in 2014, due to the previously men-
tioned effects, was R$ 108.336.000, consolidated R$ 147.187.000.

Devaluation of the Real in relation to the U.S. Dollar in 2014 affected the final result in around 
R$ 50.000.000, due to the exchange variation impact in credit lines and purchases in the foreign 
currency.

The result of the period registered a R$ 92.230.000 net loss and consolidated EBITDA of 
R$ 28.651.000. The key factor for this result was the termination of the blank and pre-recorded 
media business, generating an impairment of approximately R$ 78.771.000.

The operational cash generation in 2014 totaled R$ 25.628.000 in 2014 and negative 
R$ 64.612.000 in 2013. 
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RecuRsos Humanos
Human Resources

A Videolar é uma Companhia que necessita de mão-de-obra em crescente e constante qualifi-
cação. Seu efetivo é de 1.047 colaboradores, 1.257 no consolidado, dos quais 78% com nível de 
escolaridade médio (10% com formação técnica) e 22% nível superior (sendo mais de 15% com 
pós-graduação).

Videolar demands constant and increasing qualification of its employees, numbering 1.047 (1.257 
consolidated), 78% with average school attainment (10% with technical training) and 22% with tertiary 
education (15% postgraduates).

78%

22%

 Nível Fundamental, Médio e Técnico - Bachelor’s Degree and/or Technical Level

 Nível Superior e Demais Graduações - Graduates and Others

COLABORADORES POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Employees Share Per Educational Attainment

40,750

26.382

TOTAL DE HORAS EM TREINAMENTO
Total Of Hours in Training

Total de Horas em Treinamento - Total Of Hours in Training 

Horas em Treinamento QSMS - Hours in QSEH Training

70%

30%
Mulheres - Women

Homens - Men

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO TOTAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS
Women Share from the Total Staff

Foram realizadas 22.213 horas em Treinamento e Desenvolvimento, 40.750 no consolidado, 
obtendo-se uma média de 33 horas/colaborador.

A ênfase dos treinamentos realizados em 2014 foi em QSMS (Qualidade, Segurança, Meio-am-
biente e Saúde) atingindo 26.382 horas, representando 65% do total em treinamentos, conforme 
demonstrado a seguir:

In 2014, a total of 22.213 hours in Training and Development were carried out, 40.750 consoli-
dated, providing average 33 hours/employee.

The Training and Development were focused on QSEH (Quality, Safety, Environment and Health), 
making up 26.382 hours, or 65% of the total training program, as shown:

A participação feminina tem crescido no quadro funcional, chegando a 379 colaboradoras, 
ou 30% do total.

The number of women on staff is increasing, with 379 female employees, or 30% of the total.

A Companhia oferece como benefícios sociais seguros de vida, saúde e odontológico, assistência 
funeral, convênios para a compra de medicamentos, ótica, livraria, escola de idiomas, empréstimo 
consignado, ambulatório médico interno, reembolso creche, extensão de sessenta dias do auxílio 
maternidade, restaurante interno e transporte especial ou vale transporte.

The Company offers social benefits such as life, health and dental insurance, funeral allowance, 
agreements and partnerships for medicines, glasses, books, language schools, and also pay-
ment-deducted loans, medical clinic and kindergarten allowance, sixty day extension for maternity 
allowance, internal restaurant and special transportation vouchers.



ResPonsaBiliDaDe 
socioamBiental
Social & Environmental Responsibility
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• Ação SociAl

A Videolar, como integrante do grupo LIDE Educação, 
abraça o esforço de alterar a realidade brasileira e seu IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano). Nesse âmbito, man-
tém parceria com o Instituto Ayrton Senna, que atua em 
todo o território nacional disponibilizando às administrações 
públicas serviços de gestão do processo educacional, que 
incluem: diagnóstico e planejamento, formação de gestores 
e educadores, desenvolvimento de inovadoras soluções pe-
dagógicas e tecnológicas. Tudo articulado de forma a pro-
mover uma educação integral para o pleno desenvolvimento 
de crianças e jovens.

A Videolar manteve em 2014 um dos restaurantes do 
Prato Cidadão na cidade de Manaus, oferecendo refeições 
equilibradas ao preço de R$ 1,00 nos almoços de segunda 
à sexta-feira. O projeto teve parceria com o Governo do 
Estado do Amazonas e a empresa Puras do Brasil.

O objetivo do Prato Cidadão é atender pessoas em si-
tuação de insegurança alimentar, como moradores de rua, 
desempregados e trabalhadores informais de baixa renda. 
Todos os dias são disponibilizadas 580 refeições e a clientela 
é formada, em sua maioria, por adolescentes, adultos e ido-
sos de até sessenta e cinco anos. 

Foi utilizada a cozinha industrial da Videolar , que geren-
ciou o programa, fiscalizou o objetivo da ação social e foi 
responsável por 67% do custo da refeição, além dos investi-
mentos em transporte e energia elétrica.

A Videolar colabora também com a Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) no projeto Crianças e Jovens da Floresta: 
Nosso Futuro Comum, beneficiando diversos municípios do 
estado: capacita professores, apoia a primeira infância, mi-
nistra cursos de informática, promove esportes, oficinas de 
música, artes e sensibilização. 
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• iniciAtivAS AmbientAiS

Na Unidade Industrial IV, petroquímica, o ano de 2014 marcou a redução em 6,4% no consumo de 
energia elétrica em relação ao período anterior, resultado de ações como a instalação de inversores 
de frequência para bombas, banco de capacitores, molas aéreas das portas em ambientes climati-
zados, sensores de presença para a iluminação em vestiários, copa e hall de acesso. Foi implantado 
também um gerenciador Gestal para controle de energia. Em simultâneo, realizado trabalho de cons-
cientização junto aos gestores.

Substituiu-se a fornalha H-1001 por um novo modelo flex que utiliza como combustível, além 
do gás natural, o resíduo (SEB) gerado na produção, classificado como Classe I pela NBR 10004. 
Esse resíduo seria, de outra forma, destinado à incineração. A cada seis meses se realiza o controle 
das emissões atmosféricas.  

Contratou-se empresa terceirizada para auditar os controles e monitoramentos ambientais da plan-
ta, evidenciando o cumprimento de todas as prerrogativas legais vigentes, através de contraprovas 
coletadas à análise, validando a operação produtiva com o sistema de gestão ambiental ISO 14001.

Na Unidade Industrial II foi instalada uma nova torre de resfriamento e tubulações aéreas, o que 
propiciou racionalização de 13% no consumo de água.

Na Unidade Industrial I foi desenvolvido um sistema de gestão ambiental para certificação ISO 
14001 em 2015. Destaca-se também a utilização de teto solar nas áreas produtivas, reduzindo 
o consumo de energia em determinados setores. A energia solar é usada para aquecer a água no 
refeitório, dispensando o GLP e eletricidade.

• SociAl Action

Videolar, as a member of the LIDE Education group, embraces the effort of changing the Brazil-
ian reality and IDH (Index of Human Development). The Company supports Ayrton Senna Institute, 
covering all national territory and making available educational management services addressed to 
public administrations: diagnostic and planning, formation of managers and educators, develop-
ment of pedagogic solutions and innovating technics. All articulated in order to promote integral 
education for children and youngsters.

During 2014, Videolar sponsored the social project Prato Cidadão in Manaus (Amazonas), 
in partnership with the Amazonas State Government and the company Puras do Brasil which pro-
vides low-income persons access to balanced meals for R$ 1, 00 at lunch, from Monday to Friday.

The Prato Cidadão makes available everyday 580 meals for people in precarious food situation, 
such as homeless, unemployed, and informal low-wage workers of all ages.

The company Sodexo prepares the food at Videolar’s industrial kitchen. 
Videolar administrated the program, audited its efficacy and was responsible for 67% of the meal 

cost, as well as for the investments in transportation and electricity.
Videolar also cooperates with Fundação Amazonas Sustentável (Sustainable Amazonas Founda-

tion) in the project called Children and Youngsters from the Forest: Our Common Future, covering 
various cities in the Amazonas state, dedicated to training teachers, supporting early childhood, 
giving computer courses, promoting sports, as well as music and arts workshops.

• environmentAl initiAtiveS

Industrial Unit IV, the Company’s petrochemical plant, achieved in 2014 a 6,4% reduction in elec-
tricity consumption compared to 2013, as a result of measures such as the installation of drives for 
pumps, a capacitor bank, overhead springs for the doors of acclimatized rooms, presence sensors 
for the lightening of changing rooms, pantries and access halls. A Gestal server manager was in-
stalled for energy control. Simultaneously, an awareness program was developed for the managers.

The H-1001 furnace was changed for a new flex model using natural gas as fuel and the residue 
(SEB) generated by production, rated as Class I by NBR (Brazilian Rule) 10004. This waste would be 
otherwise headed for incineration. Every six months, the control of atmospheric emissions is renewed.

A third-party company was hired to audit the plant’s controls and environmental monitoring. 
Counterproofs have been collected and analyzed, attesting that all legal obligations have been 
fulfilled. The productive operation was validated in accordance with ISO 14001 environmental man-
aging system. 

Videolar’s Industrial Unit II received a new cooling tower and piping, enabling a 13% reduction 
in waste of water.

A new environmental managing system was developed in Industrial Unit I for ISO 14001 certifi-
cation in 2015. Also worth mentioning is the use of sunroof over the productive areas, reducing the 
electric power consumption in various sectors. Solar energy is also used to heat water in the industrial 
kitchen, reducing the need of gas and electric power.

colaboradores da unidade industrial iV, petroquímica.
collaborators from Industrial unit IV, petrochemical.



PeRsPectiVas 2015
 2015 Outlook

No âmbito do mercado de commodities, a contínua volatilidade dos preços do petróleo tem 
impactado o preço da nafta, principal matéria-prima utilizada pela indústria petroquímica. Apesar da 
expectativa de melhoria da demanda__ em linha com a tendência de crescimento da economia glo-
bal__ o cenário ainda é de cautela e de baixa previsibilidade. No médio e longo prazo, o crescimento 
da demanda deverá ser superior à oferta, levando assim à melhoria do ciclo petroquímico.

A Videolar segue com seu compromisso de crescimento e desenvolvimento sustentável, e con-
tinuará a agir pró-ativamente em busca das melhores oportunidades, visando a criação de valor 
para seus clientes, acionistas e toda a sociedade, aumentando a competitividade em toda a cadeia 
produtiva da petroquímica e dos transformados plásticos, sem perder o foco na disciplina financeira.

We consider the impact caused by continuous volatility of oil prices on the naphtha price (the 
main raw material used by petrochemical industry) as one of the factors helping to determine the 
Company’s 2015 performance. Despite the expectation of improved demand__ in line with the up-
ward trend of the global economy __ the outlook inspires cautiousness and low predictability. For the 
medium and long term, the growth of demand is likely to be higher than growth in supply, bringing 
enhancement to the petrochemical cycle.

Videolar reaffirms its commitment to sustainable growth and development, and also is always 
seeking the best opportunities, generating value for its clients, shareholders and all society, increas-
ing competitiveness for the whole productive chain of petrochemical and plastic transformed items, 
without losing focus on financial discipline. 
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preference; to the suppliers and financial institutions for their support and partnership; and to our 
collaborators for the commitment and dedication, vital to our continued success.
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DemonstRações FinanceiRas61.

reLATórIo dos AUdITores IndePendenTes soBre As deMonsTrAções FInAnCeIrAs

AOS AcIOnIStAS E DIrEtOrES DA
VIDEOlAr S.A.
MAnAuS - AM
Examinamos as demonstrações financeiras da Videolar S.A. (“Companhia”), individuais e con-

solidadas, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas.

rESPOnSABIlIDADE DA ADMInIStrAçãO SOBrE AS DEMOnStrAçõES fInAncEIrAS
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de-

monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

rESPOnSABIlIDADE DOS AuDItOrES InDEPEnDEntES
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com 

base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja pla-
nejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevan-
te nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que 
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como 
a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

OPInIãO
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, acima referidas, apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Videolar S.A. em 31 de dezembro de 
2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 27 de março de 2015.

KPMG Auditores Independentes
crc 2SP014428/O-6
Mateus de Lima Soares
contador crc rJ-079681/O-0

 Financial Statements

IndePendenT AUdITors’ rePorT on THe FInAnCIAL sTATeMenTs

tO thE ShArEhOlDErS AnD DIrEctOrS Of
VIDEOlAr S.A.
MAnAuS – AM
We have examined the individual and consolidated financial statements of Videolar S.A. (“Compa-

ny”), comprising the balance sheet as of December 31, 2014 and the related statements of income, 
comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows, for the year then ended, 
as well as the summary of the significant accounting practices and other explanatory notes.

MAnAgEMEnt’S rESPOnSIBIlIty fOr thE fInAncIAl StAtEMEntS
Company’s management is responsible for the preparation and adequate presentation of the finan-

cial statements in accordance with the accounting practices adopted in Brazil, and the internal controls 
it deemed necessary to enable the preparation of these financial statements free of material misstate-
ments, regardless of whether caused by fraud or error.

rESPOnSIBIlIty Of thE InDEPEnDEnt AuDItOrS
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit, un-

dertaken in accordance with Brazilian and international auditing standards. These standards require 
compliance with ethical requirements by the auditors and that the audit be planned and executed with 
the objective of obtaining reasonable assurance that the financial statements are free from significant 
distortions.

An audit involves the carrying out of procedures selected to obtain evidence related to the 
amounts and disclosures presented in the financial statements. The procedures selected depend on 
our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, 
whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers the relevant 
internal controls for the Company´s preparation and fair presentation of the financial statements, in 
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal controls. An audit also includes 
the evaluation of the adequacy of adopted accounting practices and reasonability of accounting es-
timates made by Management, as well as an assessment of the presentation of financial statements 
taken as a whole.

We believe that the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to support our opinion.

OPInIOn
In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the 

financial position of Videolar S.A. as of December 31, 2014, the performance of its operations and 
its cash flows for the year then ended, in accordance with the accounting practices adopted in Brazil.

São Paulo, March 27, 2015.
KPMg Auditores Independentes
crc 2SP014428/O-6
Mateus de lima Soares
Accountant crc rJ-079681/O-0
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19 192 192 185,356  250,593                 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em Milhares de Reais)

Balance Sheets at December 31, 2014 and 2013 - (In Thousands of Reais)

CONTROLADORA
Parent company

CONTROLADORA
Parent company

2014 2013 2014 2013

CONSOLIDADO
Consolidated

2014 2013 2014 2013

CONSOLIDADO
Consolidated

NOTE
Note

NOTE
Note

9 140,337 21,964                   251,107                 86,740              17 245,314                 208,045                 261,419  208,045                 

10 122,321 160,610                 548,711                 371,165            18 242,226                 173,800                 282,837  184,973                 

11 224,534 215,283                 388,492                 249,250            9,549                     9,667                     24,873  13,294                   

29.c 2,560 2,951                     10,323                   2,951                3,494                     2,129                     12,801  3,052                     

12 23,104 49,923 26,229 53,580 22 7,110                     6,190                     10,330  7,668                     

3,645                    19,573 13,355 28,646              21 133,784                 11,875                   133,784  11,875                   

  

973 795 3,367 873

 

                           -                              -   - 13,401                   

8,489                     14,603                   14,810  18,896                   

736,201 211,97617 211,976 736,201

 

20 15,594 16,015                   24,887                   16,054              

28,106 16,015 99,079                   16,054               

14 721,164                91,834 - -                        

15 24,009 -                             24,009 - 

15 734,204 796,112                 1,136,747              840,675           

16 8,282                    8,166                     325,968                 18,681              

    

   

610,666 702,896
 

610,666
 

702,896
 

1,383,081 956,725                 1,901,177              956,818                 

0 0 0 0

2,033,239

 

1,383,226 2,827,387 1,668,615 2,033,239 1,383,226 2,827,387 1,668,615 

- - 347,016 39 

650,158 426,501 926,210  711,797 

29.a 21,037 20,298

 

129,400

 

20,298

 

23.c 23,448-                   68,537                   23,448  68,537                   

               

471,099517.474 1,241,584 793,205

            

 

20 15,177 21,555 77,894 21,609

772,415 253,829 943,495 253,883

13 12,512 - 74,192 -

23

23.a 555,381 555,381 555,381 555,381

23.b 78,733 78,978 78,733 78,978

1,487,659 896,112 1,486,724 859,356

1,515,765 912,127 1,585,803 875,410

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Constam em www.videolar.com.br
Explanatory Notes are part of the Financial Demonstrations and can be found in www.videolar.com.br

Ativo / Assets
Circulante / Current assets

Caixa e Equivalentes de Caixa
Cash and Cash Equivalents

Contas a Receber
Accounts Receivable

Estoques
Inventories

Impostos de Renda e Contribuição Social a Recuperar
Income and Social Contribution Tax, Recoverable

Impostos a Recuperar
Recoverable Taxes

Outras Contas a Receber
Other Accounts Receivable

Despesas Antecipadas
Prepaid Expenses

Não Circulante / Non-Current Assets

Outras Contas a Receber Longo Prazo
Other Accounts Receivable - Long-term

Depósitos Judiciais
Judicial Deposits

Participação em Empresas Controladas
Interest In Controlled Companies

Propriedade para Investimento
Investment Property

Imobilizado
Property, Plant and Equipment

Intangível
Intangible Assets

Passivo / Liabilities
Circulante / Current Liabilities

Empréstimos e Financiamentos
Loans and Financing

Fornecedores
Suppliers

Obrigações Com Pessoal e Encargos Sociais
Labor Obligations and Social Charges

Obrigações Fiscais
Tax Liabilities

Royalties a Pagar
Royalties Payable

Investimentos a Pagar
Investments Payable

Dividendos e Participações
Dividends and Interest

Cessão de Direitos Autorais
Copyright Assignment

Outras Obrigações
Other Liabilities

Não Circulante / Non-Current Liabilities

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
Deferred Income and Social Contribution Taxes

Empréstimos e Financiamentos
Loans and Financing

Provisão para Contingências
Provision for Contingencies

Patrimônio Líquido
Shareholders' Equity

Capital Social
Capital

Reservas de Lucros / Prejuízos Acumulados
Profit Reserves / Accumulated Losses

Ajuste de Avaliação Patrimonial
Equity Evaluation Adjustment

Patrimônio Líquido Atribuível aos Controladores
Shareholders' Equity Attributable to Controlling Shareholders

Participação de Não Controladores
Non-Controlling Interest

    

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
(Em Milhares de Reais)

Statements of Income - (In Thousands of Reais)

Operações Continuadas
Continued Operations

Receita (Despesas) Financeiras Líquidas 
Net Financial Income (Expenses) 

Resultado Líquido das Operações Continuadas
Net Income (Loss) of Continued Operations

Operações Descontinuadas
Discontinued Operations

Propriedade Para Investimento
Investment Property

Resultado Antes dos Impostos 
Income (Loss) Before Taxes

Receitas (Despesas) Operacionais
Operating Income (Expenses)

Receita Operacional Líquida
Net Operating Income

Despesas de Vendas
Sales Expenses

Despesas Administrativas
Administrative Expenses

Resultado de Equivalência Patrimonial
Equity In Income of Subsidiaries

Realização de Mais Valia e Avp
Realization of Appreciation and Adjustment to Present Value (Avp)

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
Other Operating Income (Expenses), Net

Receitas Financeiras
Financial Income

Despesas Financeiras
Financial Expenses

Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas
Monetary and Exchange Variations, Net

Resultado Líquido das Operações Descontinuadas
Net Income (Loss) of Discontinued Operations

Participação de Não Controladores
Non-Controlling Interest

Lucro do Exercício 
Income For the Year 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
Income and Social Contribution Taxes 

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Deferred Income and Social Contribution Taxes

Custo das Vendas
Cost of Sales

Lucro Operacional Bruto
Gross Operating Income

CONTROLADORA
Parent company

2014 2013 2014 2013

CONSOLIDADO
Consolidated

NOTE
Note

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Constam em www.videolar.com.br
Explanatory Notes are part of the Financial Demonstrations and can be found in www.videolar.com.br

24 820,861 755,481 1,053,962 755,481

25 (712,525)            (625,877)            (906,775)              (625,877)                  

108,336             129,604             147,187                129,604                   

(3,938)
 

3,601
 

(23,224)
 

3,588

26 (18,155) (125,084) (18,356)                (127,067) 

14 (6,308)                16,329               

(5,722)                (2,079)                -
                          

 -
                             

 

27 (43,515)              30,331               (40,703)                30,331                     

(77,638)              (76,902)              (82,283)                (93,148)                    

28 7,643                 7,471                 8,723                    7,471                       

28 (18,594)              (9,407)                (20,213)                (9,506)                      

28 (49,172)              (30,950)              (49,770)                (30,950)                    

28 (60,123)              (32,886)              (61,260)                (32,985)                    

(29,425)              19,816               3,644                    3,471                       

-

                        

- 3,153 -

29.b (740)                   19,391               (1,007)                  19,391                     

(30,165)

 

39,207 5,790

 

22,862

                    
 

32 (62,065) (29,472) (86,201) (13,135)

-

                        

 -

                        

 (11,819) 8

                             

 

(92,230) 9,735 (92,230) 9,735



6665

NOTA / Note

Saldo em 01 de Janeiro de 2013
Balances at January 01, 2013

555,381 (19,376) 79,223 2,318                         13,982               42,257 673,785 - 34 673,819 

Capitalização Ágio Emissão Ações AGO/AGE 04/2012
Dividendos Pagos Conforme AGE 04/2012

Realização de Ajuste de Reavaliação Patrimonial
Revaluation Adjustment to Equity

- - (245) - - - 245 -- - - 

Lucro Líquido do Período
Net Income for the Period - - - - - - 9,735 9,735 - 9,735 

Participação de Acionistas Não Controladores
Interest of Non-Controlling Shareholders - - - - - - - --  5 5 

- - - 9,493 (9,493) --  - - 

Constituição do Incentivo Fiscal
Recognition of Tax Incentive - - - - 9,493 (9,493) - --  - - 

Reserva Legal
Legal Reserve

- - - 487 - - (487) --  - - 

Constituição Para Retenção de Lucros
Retained Earnings Constitution 

Integralização de Capital
Paid-up Capital

- 19,376 - - - - - - 19,37619,376  

555,381 - 78,978 2,805 23,475 42,257 -     39 702,935702,896  

Realização de Ajuste de Reavaliação Patrimonial
Revaluation Adjustment to Equity 

- - (245) - - - 245 --  -

11,819

 - 

Prejuízo do período
Income (loss) For the Period

- - - - - - (92,230) (92,230)      

Participação de Acionistas não Controladores
Interest of Non-Controlling Shareholders

- - - - - - - -- 335,158 335,158  

Compensação do Prejuízo do Exercício
Offsetting of loss for the year

- - - - (23,475) (42,257) 65,732 --

555,381 - 78,733 2,805 - - (26,253)     347,016610,666 957,682 Saldos em 31 de Dezembro de 2014
Balances at December 31, 2014

Saldos em 31 de Dezembro de 2013
Balances at December 31, 2013

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Milhares de Reais)

Statements of Changes in Shareholders' Equity / Years Ended December 31, 2014 and 2013 (In Thousands of Reais)

CAPITAL SOCIAL / Capital RESERVAS DE LUCRO / Profit Reserve

Ajustes de Avaliação
Patrimonial

'Equity Evaluation
Adjustments

Legal

Legal

Total

Total

Incentivos
Fiscais

Tax 
Incentives

Retenção
de Lucros

Profit 
Retention

Lucros (Prejuízos)
Acumulados

' Retained Earnings 
(loss)

ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS CONTROLADORES / Attributable to Controlling Shareholders

Capital Social (-) Capital Social
a Integralizar

Participação de Acionistas
não Controladores

'Interest of Non-Controlling
Shareholders

Total do
Patrimônio Líquido

Total Shareholders'
Equity

Goodwill Capitalization Share Issuance Annual Shareholders' 
Meeting/Extraordinary Shareholders' Meeting, April 2012
Dividends paid according to Extraordinary Shareholders' 
Meeting, April 2012 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Constam em www.videolar.com.br
Explanatory Notes are part of the Financial Demonstrations and can be found in www.videolar.com.br

(80,411)

(-) Capital to be 
paid-up

Capital

(92,230)                          

(92,230)
            

-   

-

(92,230)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Milhares de Reais)

Statements of Comprehensive Income / Years Ended December 31, 2014 and 2013 - (In Thousands of Reais)

CONTROLADORA
Parent Company

2014

9,735

9,735

9,727

-

9,727

2013

CONSOLIDADO
Consolidated

Resultado do Exercício
Income (Loss) For the Year

Resultados Abrangentes
Comprehensive Income 

Resultado Abrangente Total
Total Comprehensive Income

Resultado Abrangente Total
Total Comprehensive Income

Outros Resultados Abrangentes, Líquidos de Imposto de Renda e Contribuição Social
Other Comprehensive Income, Net Of Income and Social Contribution Taxes

Resultado Abrangente Atribuível aos:
Comprehensive Income Attributable To

Acionistas  Controladores
Controlling Shareholders

Acionistas não Controladores
Non-Controlling Shareholders

 

9,735

9,735

-

-

9,735

2013

 

(92,230) 

(92.230)

(92,230) 

11,819

(80.411)

2014

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. Constam em www.videolar.com.br
Explanatory Notes are part of the Financial Demonstrations and can be found in www.videolar.com.br
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Fluxos de Caixa Provenientes das Operações - Cash Flows from Operations
Lucro Líquido do Exercício - Net income for the year

Ajustes para Reconciliar o Resultado do Exercício com Recursos Provenientes de Atividades Operacionais
Adjustments for Reconciliation of Net Income to Operating Income
Depreciação e Amortização - Depreciation and Amortization

Imposto de Renda Diferido e Corrente - Deferred and Current Income Tax 

Resultado de Equivalência Patrimonial- Equity in Income of Subsidiaries

Provisão para Contingências - Provision for Contingencies

Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível Write-Off of Fixed and Intangible Assets

Provisão para Perda Estimada de Crédito de Liquidação Duvidosa - Allowance for Estimated Credit Loss for Allowance for Doubtful Accounts

Provisões para Obsolescência - Provision For Obsolescence

Encargos Financeiros e Variação Cambial Sobre Saldos com Empresas Ligadas, Financiamentos e Obrigações Fiscais, e Depósitos Judiciais, Líquido
Financial Charges and Foreign Exchange Variation on Balances With Related Companies, Financing, Tax Obligations, and Net Escrow Deposits

Redução (Aumento) nos Ativos- Increase (Decrease) in Assets
Duplicatas e Títulos a Receber- Trade and Other Notes Receivable

Aplicações Financeiras - Interest Earning Bank Deposits

Estoques - Inventories

Impostos a Recuperar - Recoverable Taxes

Outros - Other

Aumento (Redução) nos Passivos - Increase (Decrease) in Liabilities
Fornecedores - Suppliers

Investimentos a Pagar - Investments Payable

Royalties a Pagar - Royalties Payable

Salários e Encargos Sociais - Salaries and Social Security Charges

Cessão de Direitos Autorais - Copyright Assignment

Outros - Other

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais - Net Funds from Operating Activities

Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos - Cash Flow Used in Investment Activities
Aquisições de Imobilizado - Acquisition of Property, Plant and Equipment

Aquições de Intangível - Acquisitions of Intangible Assets

Aquisição de Negócios, Líquido do Caixa Adquirido - Investment Acquisition

Caixa Gerado na Combinação de Negócios - Innova - Cash Generated in The Business Combination – Innova

Recursos Líquidos das Provisões das Atividades de Investimento - Cash Flow Used in Investment Activities

Fluxo de Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento - Cash Flow from Investment Activities
Captação de Financiamentos - Raising of Financing

Pagamento de Financiamentos e Juros - Payment of Financing And Interest

Integralização de Capital - Paid-Up Capital

Dividendos Pagos - Dividends Paid

Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamento - Net Funds from Financing Activities

Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes - Increase (Decrease) in Cash and Equivalents

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício - Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício - Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

Variação no Caixa e Equivalentes no Exercício - Variation in Cash and Cash Equivalents for the Year

 

  
         
  32,851 32,441  53,283 40,572 
  739 (19,390)  4,750 (19,390)
  6,308 (16,329)  -   - 
  (6,378) 7,771   (6,341)  7,825 
  62,379 131,661   98,165  131,267 
 3,413 (1,328)  3,413   (1,289)
  1,921 594   1,921  594 

  107,109   33,703   107,109   33,575    
  116,112   178,858  170,070   202,889     

  34,876 (61,893)  97,075   (62,923)
  -   -  -   6,819 
  (11.172)   (60,703)  35,862   (46,787)
  27,210   20,897  40,727   17,677 
  3,659   (5,826)  (36,687)  (13,735) 
  54,573   (107,525)  136,977   (98,949)
      
  68,426   (3,007)  55,698   817 
  121,909  (11,875)  121,909   (11,875)
  920   83   2,662   1,561 
  (118)  1,261   (4,505)  2,504 
  -   -   (65,237)  13,588 
  (4,749)  1,049   (28,828)  (8,434)
  186,388 (12,489)   81,699   (1,839)
      
  357,073   58,844  388,746   102,101 
            
      
  (56,938)  (168,080) (25,831)  (174,856)
  (509)  (13)  (4,888)  1,660
  (635,638)  731   (663,131)  - 
  -   -   27,607   - 
     
  (693,085)  (167,362)  (666,243)  (173,196)
            
      
  837,702   181,380   815,654   181,380 
  (383,317)  (88,475)  (373,790)  (88,475)
  -   19,376   -   19,376 
  -   (11,875)   (15,558)
     
  454,385   100,406   441,864   96,723 
      
 118,373   (8,112)  164,367   25,628 
    
 21,964   30,076   86,740   61,112 
  140,337   21,964   251,107   86,740 
      
  118,373   (8,112)  164,367   25,628 

 (92,230) 9,735  (92,230) 9,735

deMonsTrAções dos FLUXos de CAIXA
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em Milhares de Reais)

statements of cash flows - Years ended december 31, 2014 and 2013 - (In Thousands of Reais)

Controladora
Parent Company

2014 20142013 2013

Consolidado
Cosolidated

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. constam em www.videolar.com.br
Explanatory Notes are part of the Financial Demonstrations and can be found in www.videolar.com.br
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ViDeolaR:

uniDaDe inDustRial i, manaus (am)
Avenida Torquato Tapajós, 5555 - Tarumã
69041-025 Manaus AM
Tel.: + (55-92) 3878-9000

uniDaDe inDustRial ii, manaus (am)
Avenida Açaí, 287 - Distrito Industrial
69075-020 Manaus AM
Tel.: + (55-92) 2101-7500

uniDaDe iii, BaRueRi (sP)
Avenida Tamboré, 25 - Alphaville
06460-000 Barueri SP
Tel.: + (55-11) 4197-7000

uniDaDe inDustRial iV, manaus (am)
Avenida Abiurana, 1616 - Distrito Industrial
69075-010 Manaus AM
Tel.: + (55-92) 2101-7800

innoVa:

uniDaDe inDustRial- Polo PetRoQuÍmico Do sul
Rodovia BR 386, Km 419 - Tabaí Canoas
95853-000 Triunfo RS
Tel.: + (55-51) 3457-5800

Filial PoRto aleGRe
Avenida Dr. Nilo Peçanha, 2825/17º andar
91330-001 Porto Alegre RS
Tel.: + (55-51) 3378-2301

Filial são Paulo
Avenida Tamboré, 25 - Alphaville
06460-000 Barueri SP
Tel.: + (55-11) 4197-7000



71 72

unidade Industrial IV, Manaus: petroquímica.
Industrial unit IV, Manaus: petrochemical.


