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riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do desconto pela 
passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira. (i) Geral: Provisões 
são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em 
consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando o 
Grupo espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, 
por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas 
apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão 
é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. (ii) Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: O Grupo é parte de diversos processos judiciais 
e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos 
judiciais ou exposições para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar 
a contingência e uma estimativa de valor razoável possa ser feita. 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. (iii) Provisões para redução do valor recuperável de ativos financeiros: O Grupo 
avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro ou 
grupo de ativos financeiros não é recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros 
é considerado como não recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de ausência 
de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido depois do 
reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” incorrido) e este evento de perda tenha 
impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros 
que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução ao valor recuperável 
pode incluir indicadores de que os clientes estão passando por um momento de dificuldade 
financeira relevante. A probabilidade de que as mesmas irão entrar em falência ou outro tipo de 
reorganização financeira como, atraso de pagamento de juros ou principal e quando há indicadores 
de uma queda mensurável do fluxo de caixa futuro estimado, como mudanças em vencimento ou 
condição econômica relacionados com inadimplências. 
8. Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. O Grupo não adotou essas normas 
na preparação destas demonstrações financeiras. Não se espera que as seguintes normas novas e 
alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo: 
- Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06/IFRS 16) - Imobilizado: 
Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16) - Referência à Estrutura Conceitual 
(Alterações ao CPC 15/IFRS 3) - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações 
ao CPC 26/IAS 1) - IFRS 17 Contratos de Seguros. 
9. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Caixa e bancos 7.305 3.088 23.541 39.985
Aplicações financeiras 49.297 46.306 50.651 46.535

56.602 49.394 74.192 86.520
As aplicações financeiras registradas pelo Grupo como caixa e equivalentes de caixa possuem 
liquidez imediata e são representadas por investimentos em operações compromissadas, 
remunerados à taxa média de 80,88% do CDI (69,83% em 31 de março de 2020). O Grupo tem 
políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos se concentrem 
em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira linha 
e são substancialmente remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI). 
10. Contas a receber de clientes: Em 31 de março de 2021 e 2020, os valores a receber de 
clientes e partes relacionadas (conforme nota 13) estão assim representados: 

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Contas a receber de clientes no país 222.453 132.184 279.485 195.126
Contas a receber de clientes no exterior 49.985 88.167 35.193 43.531
(-) Provisão para redução ao valor 

recuperável do contas a receber (i) (9.480) (7.556) (9.480) (8.416)
262.958 212.795 305.198 230.241

(i) A provisão para redução ao valor recuperável é constituída pela Administração para cobrir 
eventuais perdas na realização dos recebíveis. O critério de constituição da provisão leva em 

consideração, os índices de perdas históricos por faixa de vencimento da carteira e necessidade 
de constituição de provisão por perdas esperadas. Após análise histórica realizada, as perdas 
esperadas representaram 2,4% em relação ao valor faturado. A Administração não espera perdas 
na realização do contas a receber de clientes na data do balanço, além dos valores já contabilizados. 
As contas a receber de clientes têm a seguinte composição por idade de vencimento em 31 de 
março de 2021 e 2020: 

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Duplicatas a vencer 201.715 149.282 234.036 193.272
Duplicatas vencidas: Em até 30 dias 43.805 10.778 14.833 19.248
Duplicatas vencidas: De 31 a 60 dias 4.673 2.379 5.430 2.611
Duplicatas vencidas: De 61 a 180 dias 12.041 48.242 49.601 12.869
Duplicatas vencidas: Acima de 180 dias 10.204 9.670 10.778 10.657
(-) Provisão para redução ao valor 

recuperável (i) (9.480) (7.556) (9.480) (8.416)
262.958 212.795 305.198 230.241

A movimentação da provisão redução ao valor recuperável do contas a receber está demonstrada 
a seguir: 

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Saldo no início do exercício (7.556) (6.706) (8.416) (7.531)
Provisão constituída (9.510) (1.680) (9.510) (1.680)
Reversão/baixa 7.586 830 8.446 795
Saldo no final do exercício (9.480) (7.556) (9.480) (8.416)
11. Estoques: O saldo é composto pelos seguintes valores: 

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Produtos acabados 95.619 75.329 140.571 111.256
Produtos em elaboração 18.428 13.470 25.195 18.871
Matérias-primas e embalagens 149.923 105.817 189.640 144.700
Materiais auxiliares 2.613 2.301 5.765 3.907
Importações em andamento 22.496 20.720 40.705 34.013
Provisão para perda de estoque (6.456) (2.644) (12.772) (6.434)

282.623 214.993 389.104 306.313
A movimentação da provisão para perda de estoque está demonstrada a seguir: 

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Saldo em 31 de março de 2020 (2.644) (3.003) (6.434) (7.810)
Provisão constituída (6.395) (4.076) (12.825) (7.227)
Reversão/baixa 2.583 4.435 6.487 8.603
Saldo em 31 de março de 2021 (6.456) (2.644) (12.772) (6.434)
Em 31 de março de 2021, as matérias primas, os materiais de consumo e as variações no saldo 
de estoques de produtos em elaboração e produtos acabados incluídos no ‘Custo das vendas’, no 
consolidado, totalizaram R$ 946.770 (2020 : R$ 814.615). 
12. Impostos a recuperar

Controladora Consolidado
Circulante 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Imposto de renda corrente 4.340 1.347 8.791 8.654
Contribuição social corrente 18 42 130 134
PIS/COFINS, INSS e IPI (a) 30.085 5.847 36.170 10.181
Impostos estaduais 13.056 10.129 16.603 12.769
Impostos municipais 82 – 7.471 6.532

47.581 17.365 69.165 38.270
(a) Valor referente ao crédito financeiro do Processo Produtivo Básico – PPB (Lei 13.969/19) e sua 
liquidação ocorre até o fim de cada trimestre. O impacto relacionado está no grupo de impostos 
sobre vendas no resultado. 
13. Partes relacionadas: A Companhia e suas controladas são parte do grupo econômico 
controlado em última instância, pela Furukawa Electric Co. Ltd., sediada no Japão. Os principais 
saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2021 e 2020 referem-se às transações comerciais 
de compra e venda e às transações financeiras celebradas através de contratos de mútuo entre as 
empresas do Grupo, as quais são realizadas de acordo com os termos pactuados entre as partes. 
Os saldos e transações com empresas relacionadas nas datas dos balanços são os seguintes: 

31/03/2021 31/03/2020
Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Circulante Ativos Passivos Ativos Passivos Ativos Passivos Ativos Passivos
Furukawa Electric LatAm S.A. Sucursal Argentina 538 – – – 3.865 867 – –
OFS Fittel – – – 8.726 – – – 7.186
The Furukawa Electric Co. Ltd 2.955 11.065 9.083 22.296 166 7.856 4.289 15.364
Furukawa Colômbia SAS 4.645 4.393 – – 3.708 1.185 – –
Furukawa Industrial Colômbia SAS 15.704 2.148 – – 11.625 1.595 – –
Furukawa Electric México S. de R.L. de C.V. 4.707 – – – 18.125 116 – –
Furukawa Industrial Optoeletrônica Ltda. 575 13.774 – – 253 7.657 – –
Furukawa Electric LatAm S.A. – Sucursal Espanha – – – – – 15 – –
Furukawa Electric Communications Southeast Asia Ltd. 725 – – – – – – –

29.849 31.380 9.083 31.022 37.742 19.291 4.289 22.550
Não circulante

Furukawa Electric LatAm S.A. Sucursal Argentina – – – – 33 – – –
Furukawa Industrial Optoeletrônica Ltda. – 142 – – 13.944 – – –
Furukawa Industrial Colômbia SAS. 300 – – – 2.330 – – –
Furukawa Electric México S. de R.L. de C. V. (a) 8.893 – – – 12.356 – – –
Furukawa Electric Communications Southeast Asia Ltd. (b) 4.965 – – – – – – –

14.158 142 – – 28.663 – – –

(a) Transação firmada através de contrato de mútuo no valor de R$ 2.900 em única parcela de 
acordo com o vencimento na data final, corrigidos por juros de 2,5% ao ano acrescido de taxa 
libor (ano de 365 dias), com prazo máximo de 5 anos para quitação a partir da data do crédito dos 
valores em conta corrente. Os juros incorridos em 31 de março de 2021 representam o montante 
de R$ 153. (b) Transação firmada através de contratos de mútuo no valor de R$ 4.965 em única 
parcela de acordo com o vencimento na data final, corrigidos por juros de 2,5% ao ano acrescido 
de taxa libor (ano de 365 dias), com prazo máximo de 5 anos para quitação a partir da data do 
crédito dos valores em conta corrente. Os juros incorridos em 31 de março de 2021 representam 
o montante de R$ 324.

Controladora
Compras Vendas

31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020
Empresas controladas e coligadas

Furukawa Electric LatAm S.A. – 
Sucursal Argentina 4.698 3.045 26.666 18.418

Furukawa Colômbia SAS 2.065 426 5.437 –
Furukawa Industrial Colômbia SAS 5.348 4.293 14.997 3.411
Furukawa Electric México S. de 

R.L. de C.V. – 99 4.437 8.848
Furukawa Industrial Optoeletrônica Ltda. 40.570 36.429 13 205
Furukawa Electric LatAm S.A. – 

Sucursal Espanha 461 13 4.861 2.062
Furukawa Electric Industrial México 

S. de R.L. de C.V. – – – 14.881
Furukawa Electric Communications 

Southeast Asia Ltd. – – 809 126
Empresas ligadas ao grupo de controle

Furukawa Electric Co. Ltd. 16.615 44.471 330 –
Furukawa FITEL(Thailand) Co.,Ltd. 11.920 7.319 601 1.618
Thai Furukawa Unicomm Engineering Co.,Ltd. – 762 – –
Furukawa Electric Europe Ltd. – 41 – –
Furukawa Electric Singapore Pte Ltd. – – 8 12
Furukawa Electric Hong Kong Ltd. 5.745 5.295 – –
Furukawa Shanghai Ltd. 10.199 8.464 – –
PT Furukawa Optical Solutions Indonesia. – 2.836 437 314
Thai Fiber Optics Co.,Ltd. 1.714 7.011 216 3
Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd 343 – – 248

Controladora
Compras Vendas

31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020
Furukawa Thailand Co. Ltd 1.357 308 – 781
Furukawa Electric Marocco Sarl 574 – 3.929 1.936
Furukawa Sistemas Automotivos do 

Brasil Ltda. – – – 6
Fitec Corp. 1.497 696 – –
Furukawa Management Shanghai, Ltd. (FMS) – 22 – –
Furukawa Sangyo North America Inc – – – 3
OFS Fitel 37.237 40.039 19.498 14.128

140.343 161.569 82.239 67.000
Remuneração dos administradores: O Grupo é administrado por uma diretoria executiva 
composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) Diretores, acionistas ou não. No exercício 
encerrado de 31 de março de 2021, os honorários da administração totalizaram R$ 2.990 (R$ 3.630 
em 2020). A Assembleia Geral Ordinária de 2 de setembro de 2020 aprovou a reeleição dos 
integrantes da diretoria executiva pelo prazo de um ano e fixou em até R$ 5.000 a remuneração 
total dos seus integrantes. O Grupo não concede outros benefícios aos administradores, inclusive 
pós-emprego ou remuneração baseada em ações. 
14. Outras contas a receber Controladora Consolidado
Circulante 31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Adiantamentos a fornecedores 1.581 1.452 4.004 5.074
Títulos de clientes em cobrança 

judicial – 648 – 648
Operações com derivativos 1.746 – 1.746 –
(-) Provisão para perdas – (531) – (531)
Outros 2.103 2.956 3.853 5.046

5.430 4.525 9.603 10.237
Não circulante

Títulos de clientes em cobrança 
judicial (a) 56.056 56.056 56.056 56.056

Precatórios a receber 1.629 1.629 1.629 1.629
(-) Provisão para perdas (a) (57.685) (57.685) (57.685) (57.685)

(a) O saldo de títulos de clientes em cobrança judicial se refere a vendas realizadas entre os anos 
de 2000 e 2002 a clientes que deixaram de efetuar os pagamentos. A provisão para perdas foi 
constituída em 2002 para 100% do saldo. 

15. Investimentos (controladora): 15.1. Participações em empresas controladas

Controladas

Partici-
pação 

(%)

Valor do 
investimento 

31/03/2019
Aporte de 

Capital
Equivalência 
patrimonial

Variação 
cambial sobre 
investimento 

no exterior

Valor do 
investimento 

31/03/2020
Cisão 

parcial
Equivalência 
patrimonial

Variação 
cambial sobre 
investimento 

no exterior

Valor do 
investimento 

31/03/2021
Furukawa Eelctric LatAm S.A. Sucursal Argentina 100 25.193 – 4.804 8.401 38.398 – (691) 3.123 40.829
Furukawa Industrial Optoeletrônica Ltda. 100 23.010 – 3.577 – 26.587 (670) 713 – 26.630
Furukawa Colômbia SAS 100 12.941 – 646 (2.519) 11.068 – 5.114 2.300 18.482
Furukawa Industrial Colômbia SAS 100 20.862 1.496 14.348 (2.488) 34.218 – 4.399 7.171 45.788
Furukawa Electric México S. de R.L. de C.V. 100 (453) – (836) (161) (1.450) – (4.157) (651) (6.258)
Furukawa Electric Industrial México S. de R.L. de C.V. 100 1.542 – (402) 175 1.315 – 1.525 350 3.190
Furukawa Electric Communications Southeast 

Asia Ltd. 100 – 1.991 (466) 183 1.708 – (2.411) 162 (541)
Total 83.095 3.487 21.671 3.590 111.844 (670) 4.492 12.455 128.120
15.2. Informações das empresas controladas 31/03/2021 31/03/2020

Controladas Ativo Passivo Patrimônio
Lucro líquido 

(prejuízo) Ativo Passivo Patrimônio
Lucro líquido 

(prejuízo)
Furukawa Electric LatAm S.A. Sucursal Argentina 52.407 11.578 40.829 (691) 65.441 27.042 38.398 4.804
Furukawa Colômbia SAS 33.689 19.405 18.482 5.114 33.533 22.465 11.068 646
Furukawa Industrial Colômbia SAS 87.633 49.183 45.789 4.399 72.222 38.004 34.218 14.348
Furukawa Electric México S. de R.L. de C.V. 67.150 73.408 (6.258) (4.157) 62.083 63.533 (1.450) (836)
Furukawa Industrial Optoeletrônica Ltda. (ii) 46.962 20.333 26.630 713 60.905 34.319 26.587 3.577
Furukawa Electric Industrial México S. de R.L. de C.V. 14.446 11.255 3.190 1.525 12.671 11.356 1.315 (402)
Furukawa Electric Communications Southeast Asia Ltd. 7.290 7.830 (541) (2.411) 3.505 1.797 1.708 (466)

309.577 192.992 128.120 4.492 310.360 198.516 111.844 21.671
16. Imobilizado: Abaixo demonstramos a síntese da composição do imobilizado: 

Controladora
31/03/2021 31/03/2020

Descrição Vida útil Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo 

líquido Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo 

líquido
Terrenos – 21.313 – 21.313 15.697 – 15.697
Edifícios 25 anos 64.859 (33.530) 31.329 49.101 (31.970) 17.131
Máquinas e equipamentos 3-10 anos 265.823 (165.110) 100.714 253.420 (145.646) 107.775
Móveis e utensílios 5-10 anos 5.650 (3.210) 2.440 5.488 (2.848) 2.640
Instalações 10 anos 27.900 (18.754) 9.146 26.015 (16.745) 9.270
Equipamentos de informática 3 anos 8.400 (7.251) 1.149 8.354 (6.489) 1.865
Veículos 4 anos 1.848 (1.042) 806 1.886 (1.182) 704
Peças reposição/manutenção – 18.840 – 18.840 15.822 – 15.822
Ativo fixo em andamento – 10.112 – 10.112 9.707 – 9.707
Total 424.745 (228.897) 195.849 385.490 (204.880) 180.611

Consolidado
31/03/2021 31/03/2020

Descrição Vida útil Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo 

líquido Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo 

líquido
Terrenos – 21.313 – 21.313 15.697 – 15.697
Edifícios 25 anos 68.576 (35.081) 33.495 52.818 (33.521) 19.297
Máquinas e equipamentos 3-10 anos 301.329 (182.498) 118.831 286.400 (160.094) 126.306
Móveis e utensílios 5-10 anos 8.395 (4.173) 4.222 7.804 (3.567) 4.237
Instalações 10 anos 30.939 (21.233) 9.706 29.071 (18.491) 10.580
Equipamentos de informática 3 anos 11.181 (9.182) 1.999 10.808 (8.113) 2.695
Veículos 4 anos 2.319 (1.366) 953 2.542 (1.614) 928
Peças reposição/manutenção – 18.840 – 18.840 15.822 – 15.822
Ativo fixo em andamento – 10.492 – 10.492 9.973 – 9.973
Total 473.384 (253.533) 219.851 430.935 (225.400) 205.535

Abaixo demonstramos a síntese da movimentação do imobilizado: 
Controladora

Custo 31/03/2019 Adições Baixas Transferências 31/03/2020 Adições Baixas Transferências 31/03/2021
Em milhares de Reais
Terrenos 15.697 – – – 15.697 – – 5.616 21.313
Edifícios 47.867 – – 1.234 49.101 46 – 15.712 64.859
Máquinas e equipamentos 208.276 6.140 (3.208) 42.212 253.420 3.138 (1.011) 10.276 265.823
Móveis e utensílios 3.629 753 (21) 1.127 5.488 87 (42) 117 5.650
Instalações 20.467 121 (8) 5.435 26.015 45 – 1.840 27.900
Equipamentos de informática 7.250 999 (218) 323 8.354 530 (1.023) 539 8.400
Veículos 1.886 – – – 1.886 – (434) 396 1.848
Peças reposição/manutenção 14.818 1.004 – – 15.822 3.018 – – 18.840
Ativo fixo em andamento 32.589 27.449 – (50.331) 9.707 34.901 – (34.496) 10.112
Total 352.479 36.466 (3.455) – 385.490 41.765 (2.510) – 424.745

Controladora
Depreciação acumulada 31/03/2019 Adições Baixas 31/03/2020 Adições Baixas 31/03/2021
Em milhares de Reais
Edifícios (30.616) (1.354) – (31.970) (1.560) – (33.530)
Máquinas e equipamentos (129.325) (18.595) 2.274 (145.646) (20.398) 934 (165.110)
Móveis e utensílios (2.529) (339) 20 (2.848) (402) 40 (3.210)
Instalações (15.350) (1.397) 2 (16.745) (2.009) – (18.754)
Equipamentos de informática (5.581) (1.125) 217 (6.489) (1.349) 587 (7.251)
Veículos (1.027) (155) – (1.182) (150) 290 (1.042)
Total (184.428) (22.965) 2.513 (204.880) (25.868) 1.851 (228.897)

Consolidado
Custo 31/03/2019 Adições Baixas Transferências 31/03/2020 Adições Baixas Transferências 31/03/2021
Em milhares de Reais
Terrenos 15.697 – – – 15.697 – – 5.616 21.313
Edifícios 49.525 62 – 3.231 52.818 46 – 15.712 68.576
Maquinas e equipamentos 224.691 11.554 7.306 42.849 286.400 6.082 (1.580) 10.427 301.329
Móveis e utensílios 5.591 1.088 (21) 1.146 7.804 546 (85) 130 8.395
Instalações 23.001 2.688 (911) 4.293 29.071 47 (19) 1.840 30.939
Equipamentos de informática 9.151 1.375 (2.084) 2.366 10.808 933 (1.100) 540 11.181
Veículos 2.583 48 (145) 56 2.542 28 (647) 396 2.319
Peças reposição/manutenção 14.818 1.004 – – 15.822 3.018 – – 18.840
Ativo fixo em andamento 36.934 26.980 – (53.941) 9.973 35.180 – (34.661) 10.492
Total 381.991 44.799 4.145 – 430.935 45.880 (3.431) – 473.384

Consolidado
Depreciação acumulada 31/03/2019 Adições Baixas 31/03/2020 Adições Baixas 31/03/2021
Em milhares de Reais
Edifícios (31.285) (2.236) – (33.521) (1.560) – (35.081)
Maquinas e equipamentos (134.000) (18.745) (7.349) (160.094) (23.716) 1.312 (182.498)
Móveis e utensílios (3.067) (521) 21 (3.567) (673) 67 (4.173)
Instalações (16.473) (2.020) 2 (18.491) (2.752) 10 (21.233)
Equipamentos de informática (6.810) (3.387) 2084 (8.113) (1.902) 833 (9.182)
Veículos (1.545) (214) 145 (1.614) (254) 502 (1.366)
Total (193.180) (27.123) (5.097) (225.400) (30.857) 2.724 (253.533)

Avaliação para redução ao valor recuperável de ativos: Durante o exercício encerrado em 
31 de março de 2021 a Administração realizou testes com o objetivo de identificar a existência de 
indicadores de que determinados ativos poderiam estar registrados acima do seu valor recuperável. 
Após tais análises a Administração não identificou indicadores, internos ou externos, de que os 
valores recuperáveis desses ativos sejam inferiores aos seus valores contábeis, consequentemente, 
nenhuma provisão para perdas foi constituída. 
17. Direito de uso de ativo e passivo de arrendamentos: A norma CPC 06 (R2) introduziu 
para os arrendatários um modelo único de contabilização no balanço patrimonial, onde estes são 
requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos e o direito 
de uso do ativo arrendado. A natureza da despesa relacionada a estes arrendamentos foi alterada, 
deixando de ser uma despesa linear de arrendamento operacional e passando a representar uma 
despesa de amortização do direito de uso e despesa de juros pela atualização do passivo de 
arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens 
de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os 
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O Grupo 
analisou todos os contratos de arrendamento ativos na data de adoção inicial da norma, quando 
foram identificados arrendamentos nas unidades de São Paulo, Curitiba, Campinas e México. O 
Grupo permanece realizando análises para identificação de novos contratos ou modificações que 
se enquadrem na norma. O Grupo determina sua taxa incremental obtendo taxas de juros junto à 
instituições financeiras realizando uma análise dos contratos de arrendamentos. Na adoção inicial, a 
taxa de juros incremental determinada teve abrangência em todos os contratos e considerou taxas 
de juros necessárias para adquirir ativos em condições similares àqueles aluguéis contratados na 
data de assinatura. Após a adoção inicial, para cada contrato é feita nova análise junto às fontes 
externas. Em 31 de março de 2021, a taxa nominal aplicada nos contratos ficou entre 5,26% e 6,96%. 

A movimentação do direito de uso, durante o exercício findo em 31 de março de 2021, foi a seguinte: 
Direito de uso de arrendamento Controladora Consolidado
Ativo
Ativo reconhecido em 1º de abril de 2019 (adoção inicial) 9.828 16.996
Adições complementares (novos contratos e reajustes de contratos) 569 740
Depreciação no exercício (2.531) (4.931)
Saldo em 31 de março de 2020 7.866 12.805
Adições complementares (novos contratos e reajustes de contratos) 1.628 4.487
Baixas (944) (2.856)
Depreciação no exercício (3.312) (6.095)
Saldo em 31 de março de 2021 5.238 8.341

Passivo
Passivo reconhecido em 1º de abril de 2019 (adoção inicial) 9.828 16.996
Adições complementares (novos contratos e reajustes de contratos) 569 740
Pagamentos efetivados – principal (2.205) (4.299)
Juros reconhecidos no resultado (326) (632)
Saldo em 31 de março de 2020 7.866 12.805
Adições complementares (novos contratos e reajustes de contratos) 1.628 4.487
Baixas (944) (2.856)
Pagamentos efetivados – principal (1.906) (4.417)
Juros reconhecidos no resultado (671) (992)
Saldo em 31 de março de 2021 5.973 9.027
Passivo circulante 2.698 3.353
Passivo não circulante 3.275 5.675

18. Intangível: Abaixo demonstramos a síntese da composição do intangível: 
Controladora

31/03/2021 31/03/2020
Descrição Vida útil Custo Amortização acumulada Saldo líquido Custo Amortização acumulada Saldo líquido
Licença de software 5 anos 29.217 (19.059) 10.158 25.979 (15.581) 10.398
Ágio em aquisição de controlada (a) 16.119 – 16.119 9.706 – 9.706
Total 45.336 (19.059) 26.277 35.685 (15.581) 20.104

Consolidado
31/03/2021 31/03/2020

Descrição Vida útil Custo Amortização acumulada Saldo líquido Custo Amortização acumulada Saldo líquido
Licença de software 5 anos 31.228 (21.061) 10.167 28.644 (17.525) 11.119
Ágio em aquisição de controlada (a) 9.706 – 9.706 9.706 – 9.706
Mais valia na aquisição de controlada (b) 12.441 – 12.441 12.441 – 12.441
Total 53.375 (21.061) 32.314 50.791 (17.525) 33.266
Abaixo demonstramos a síntese da movimentação do intangível: 

Controladora
Saldo líquido 31/03/2019 Adições Amortização 31/03/2020 Adições Amortização 31/03/2021
Licença de software 8.926 3.127 (1.655) 10.398 3.238 (3.478) 10.158
Ágio em aquisição de controlada (a) 9.706 – – 9.706 6.413 – 16.119
Total 18.632 3.127 (1.655) 20.104 9.651 (3.478) 26.277

Consolidado
Saldo líquido 31/03/2019 Adições Amortização 31/03/2020 Adições Amortização 31/03/2021
Licença de software 10.044 3.158 (2.083) 11.119 2.584 (3.536) 10.167
Ágio em aquisição de controlada (a) 9.706 – – 9.706 – – 9.706
Mais valia na aquisição de controlada (b) 12.441 – – 12.441 – – 12.441
Total 32.191 3.158 (2.083) 33.266 2.584 (3.536) 32.314

a. Ágio na aquisição de controlada incorporada – MTC: O saldo de ágio apurado na 
aquisição e incorporação da controlada Metrocable Indústria e Comércio Ltda. (MTC) encontra-se 
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da operação adquirida e às economias de 
escalas esperadas da combinação de operações da MTC com as da Companhia, que não podem 
ser reconhecidas separadamente como um ativo intangível. Para fins de avaliação do impairment, 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa – UGC). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, 
que tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma possível reversão do 
impairment na data de apresentação das demonstrações financeiras. b. Ágio na aquisição de 
controlada – FIO: O saldo de ágio apurado na aquisição da Furukawa Industrial Optoeletrônica 
Ltda. (FIO) encontra-se fundamentado nos testes do Laudo do Valor Justo de Ativos e Passivos na 
expectativa de rentabilidade futura da operação adquirida e às economias de escalas esperadas 
da combinação de operações da FIO com as da Companhia. Como não existem níveis de diferentes 
de segmentos operacionais e unidades geradoras de caixa na operação da controlada adquirida, o 
ágio não foi alocado e foi incluído integralmente na operação da controlada. Nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, o ágio apresentado acima foi incluído no 
valor contábil do investimento e no ativo intangível, respectivamente. O ágio por expectativa 
de rentabilidade futura não é mais amortizado e testes de redução ao valor recuperável anuais 
são realizados de acordo com as práticas contábeis existentes. Este ágio atualmente não oferece 
nenhuma dedução fiscal para a Companhia. O valor recuperável do ágio foi baseado no valor em 
uso, determinado através dos fluxos de caixa futuros descontados a serem gerados pelo seu uso 
contínuo. O valor contábil registrado era inferior ao seu valor recuperável e, portanto, nenhum 

ajuste para redução ao valor recuperável foi reconhecido. As principais premissas utilizadas na 
estimativa do valor em uso foi taxa de crescimento de 4,2%, e uma taxa de desconto de 11,56%. 
19. Fornecedores: O saldo é composto pelos seguintes valores: 

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Fornecedor no país 160.121 102.596 167.471 111.341
Fornecedor no exterior 58.559 45.494 54.800 59.793
Fornecedor partes relacionadas 11.065 19.291 31.023 22.550
Total de Fornecedores 229.745 167.381 253.294 193.684
20. Empréstimos e financiamentos

Controladora Consolidado
31/03/2021 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2020

Circulante
Contratos de crédito bancário 21.718 86.917 53.728 86.917
Contratos de crédito bancário 

com SWAP 35.000 81.863 35.000 91.959
56.718 168.780 88.728 178.876

Não circulante
Contratos de crédito bancário 151.000 20.000 151.000 20.000
Contratos de crédito bancário 

com SWAP 15.000 – 15.000 –
166.000 20.000 166.000 20.000

Covenants (export commitment)
Em 31 de março de 2021 e 2020, o Grupo encontra-se em cumprimento de todas as cláusulas contratuais desses financiamentos (compromissos de exportação). 

Banco
Encargos 

financeiros Vencimentos
Compromisso de 

exportação – US$ Mil
Data limite 
exportação Vigente em

Banco Mizuho 4,05% a.a. 13/08/2021 US$ 6.350 13/08/2021 31/03/2020 e 31/03/2021
Banco Tokyo 3.95% a.a. 27/10/2021 US$ 3.540 27/10/2021 31/03/2021
Banco Tokyo 4,15% a.a. 12/11/2021 US$ 2.762 12/11/2021 31/03/2021
Banco Tokyo 4,85% a.a. 03/10/2022 US$ 3.200 03/10/2022 31/03/2021
(i) Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes de atividades de financiamento:
Os financiamentos junto a instituições financeiras foram contraídos para financiar a produção direcionada à exportação, com as seguintes características:

Controladora Consolidado
Passivo Patrimônio líquido Passivo Patrimônio líquido

Em milhares de Reais
Empréstimos e 

financiamentos Reserva de lucros Total
Empréstimos e 

financiamentos Reserva de lucros Total
Saldo em 31 de março de 2020 188.780 14.113 202.274 198.876 14.113 212.371
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos 201.000 – 201.000 236.901 – 236.901
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (158.000) – (158.000) (171.969) – (171.969)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento 231.780 14.113 245.274 263.808 14.113 277.303
Variações dos fluxos de caixa de operacional
Juros pagos (18.473) – (18.473) (19.292) – (19.292)
Total das variações nos fluxos de caixa de operacional (18.473) – (18.473) (19.292) – (19.292)
Outras variações sem efeito caixa
Juros apropriados no resultado 9.411 – 9.411 10.213 – 10.213
Destinação de reservas – 25.529 25.529 – 25.529 25.529
Dividendos propostos, não pagos – (13.015) (13.015) – (13.015) (13.015)
Total outras variações sem efeito caixa 9.411 12.514 21.925 10.213 12.514 22.727
Saldo em 31 de março de 2021 222.719 26.627 248.726 254.728 26.627 280.737

Controladora Consolidado
Passivo Patrimônio líquido Passivo Patrimônio líquido

Em milhares de Reais
Empréstimos e 

financiamentos Reserva de lucros Total
Empréstimos e 

financiamentos Reserva de lucros Total
Saldo em 31 de março de 2019 163.159 68.014 231.173 171.870 68.014 239.884
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos – (16.375) (16.375) – (16.375) (16.375)
Captações de empréstimos e financiamentos 60.000 – 60.000 68.383 – 68.383
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (40.000) – (40.000) (49.560) – (49.560)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento 183.159 51.639 234.798 190.693 51.639 242.332
Variações dos fluxos de caixa de operacional
Juros pagos (7.162) – (7.162) (7.162) – (7.162)
Total das variações nos fluxos de caixa de operacional (7.162) – (7.162) (7.162) – (7.162)
Outras variações sem efeito caixa
Juros apropriados no resultado 12.782 – 12.782 15.345 – 15.345
Destinação de reservas – (37.526) (37.526) – (37.526) (37.526)
Total outras variações sem efeito caixa 12.782 (37.526) (24.744) 15.345 (37.526) (22.181)
Saldo em 31 de março de 2020 188.780 14.113 202.892 198.876 14.113 212.989
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