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Nutrimos um

MUNDO MELHOR
Relatório Anual Integrado 2017

Sobre o
Grupo Bimbo
Somos a maior empresa de panificação do mundo 1
e um player importante em snacks. Geramos
US$ 14,164 bilhões2 em vendas líquidas em 2017.
Nossas principais linhas de produtos incluem pães
frescos e congelados, bolos, bolinhos, English
muffins, bagels, produtos embalados, tortillas,
snacks salgados e doces de confeitaria, entre
outros, em 32 países na América, Europa, Ásia
e África.
Nossas ações são negociadas na Bolsa de
Valores do México (BMV) sob o código BIMBO e
no mercado de balcão americano por meio de um
programa de ADR Nível 1, sob o código BMBOY.

1
2

Fonte: IBISWorld Global.
1
Fonte: IBISWorld Global
Convertido para a taxa de câmbio média de 2017 de Ps. 18,94
2
Calculated with an average FX rate of 2017 of Ps. 18,94
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Nutrimos um mundo melhor
Este é o nosso lema. Há 72 anos fornecemos produtos de alta qualidade
aos consumidores como parte de nossa missão de oferecer alimentos
deliciosos e nutritivos para todos.

2

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

"Temos a firme
convicção de
desenvolver ações
que incentivam
hábitos saudáveis”.
Alfred Penny, Diretor Geral
da Bimbo Bakeries USA
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Em Memória

“Devemos ver o nosso
como uma missão, uma

e uma aventura”.
Don Lorenzo Servitje, fundador do Grupo Bimbo
1918-2017

5

trabalho diário

paixão
Don Lorenzo Servitje, founder of Grupo Bimbo
1918-2017
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Fatos Relevantes
de 2017

Estabelecemos um recorde
no número de clientes
atendidos, atingindo

mais de 3 milhões
de pontos de venda

(GRI: 201-1, 102-7, 102-8, 305-1, 305-2, 305-3, 403-2)

Entramos em 10
novos países,

fortalecendo o nosso
perfil global

Levantamos capital,

fortalecendo assim o perfil da
nossa dívida ao aumentar o
prazo médio para 11,4 anos

Forte crescimento
em vendas , apoiado

por um sólido desempenho
orgânico e aquisições

Nós diminuímos em 4% o
consumo de diesel para

transporte primário vs. 2016.
Acumulando 31% nos últimos
7 anos
Adquirimos a East Balt Bakeries,
a Bays Foods, o Adghal Group, a
Ready Roti e a Stonemill Bakehouse,

diversificando e ampliando a
nossa liderança na indústria de
panificação

47% do nosso portfólio
de produtos compõe
as categorias
Best & Better*

Snaps Sal de Mar
Pipocas preparadas com ar
quente, sem conservantes,
corantes artificiais e
gorduras trans

Primeiro lugar no ranking da Merco,
como a empresa mais responsável
no México, desde 2014
*De acordo com o Sistema de Elaboração de Perfis Nutricionais
do Grupo Bimbo (Calculado com base em 80% do total de
vendas + novos lançamentos)
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Principais números
Econômicos e financeiros
(milhões de pesos mexicanos)

Vendas líquidas

Lucro da operação

EBITDA ajustado

Lucro líquido majoritário

267.515

17.472

27.288

4.630

aumento
de 6,1%

redução
de 3,4%

queda de

diminuição
de 21,5%

6,9%

Capitalização de mercado

204.636

Meio ambiente
1.569.252

303.050

4.886.204 m

toneladas de emissões
diretas de CO2e
(Escopo 1,2,3)
1% de redução vs. 2016

toneladas
de total de resíduos
92% de reciclagem

consumo de água
Redução de 18% vs.
2009

3

Social
Total de funcionários no
mundo

+138.000

Taxa de acidentes

1,96 diminuição

de 15% vs. 2016.

400 acidentes a menos

$123

milhões de pesos
mexicanos em
doações

Gansito
No.1 na categoria
de bolinhos
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Grupo Bimbo Hoje
Somos a maior empresa de panificação do mundo e
estamos presentes em 32 países.

América do
Norte

México
Vendas: 31%
EBITDA ajustado: 59%

Vendas: 51%
EBITDA ajustado: 46%

“A integridade não deve
ser considerada apenas o
cumprimento da lei, regras e
procedimentos; ela vai além e

faz parte da nossa cultura”.
Daniel Servitje, Presidente e Diretor Geral

EBITDA Ajustado: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização

GRI: 102-4, 102-6, 102-7, 306-2, 416-1, 202: 103-1, 103-2, 103-3)
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América Latina

Nossa presença

Vendas: 11%
EBITDA ajustado: 2%

Europa,
Ásia e África
Vendas: 7%
EBITDA Ajustado: -6%

196
plantas

+58.000
rotas

+3,0

milhões de pontos
de venda
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Nossas Marcas

(GRI 102-2)

1.000
Milhões US$

®

®

Milhões de US$

®

®

5

10

Marcas

$500

Marcas

5

Marcas

2

Marcas

Desenvolvemos mais de 100 marcas duradouras e importantes com reconhecimento do consumidor nos mercados nos
quais atuamos.

$100

Milhões US$

$250

Marca Reg.

Milhões US$

®
®
®

®

®

Marca Reg.
Marca Reg.

Marca Reg.

Fonte: Informações internas com base nas vendas no varejo estimadas por marca, considerando os últimos 12 meses até 30 de setembro de 2017

“Nós nos concentramos em manter um vínculo emocional com os nossos
consumidores e fidelizar os clientes por meio de nossas marcas”

Gabino Gómez, Diretor Geral Adjunto
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Nossos produtos têm uma forte posição de
liderança em todos os mercados
Desenvolvemos e oferecemos produtos de qualidade superior que nutrem e encantam nossos consumidores; fornecemos informações
claras sobre os perfis nutricionais dos nossos produtos e promovemos iniciativas de saúde e bem-estar que estimulam a adoção de
estilos de vida saudáveis.

Pão embalado
EUA 		Canadá		México		América Latina		EAA
#1
#1
#1
#1(4)
#2

Padaria
EUA 		Canadá		México		América Latina		EAA
#1
#1
#1
#1
#1(5)

Bagels
EUA 		Canadá		México		América Latina		EAA
#1
#1
#1(7)
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English Muffins
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#1

#1

Biscoitos
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#2

Bolinhos
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#2

#1

#1

#1 (1)

#2

Pão doce
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#2

#1

#2 (2)

#1 (6)
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Tortillas
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#1
#1
#1

Snacks salgados
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#2

Confeitaria
EUA 		Canadá		México		América Latina 		EAA
#1

Não aplicável
O GB não está entre os dois primeiros do ranking
# 1 ou # 2 em participação de mercado do Grupo Bimbo
(1) Não inclui o Equador nem o Peru, onde o GB é o #2. (2) Não inclui o Peru, onde o GB é o #1. (3) Posição de participação no mercado para os países nos quais o GB participa em cada
categoria. (4) Não inclui China e Índia. (5) Não inclui o Reino Unido, Portugal (GB #2) e Índia. (6) Não inclui a China, Marrocos e o Reino Unido. (7) Apenas no Reino Unido.
Fonte: Nielsen, IRI e informações da empresa
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Mensagem do Presidente do Conselho
de Administração e Diretor Geral
(GRI: 102-14, 102-15, 102-32, 200: 103-1, 103-2, 103-3)

Prezados acionistas:

ano de transição

em termos de
2017 foi um
reinvestimento e reestruturação, visando criar valor no longo prazo e
aumentar a nossa lucratividade.
Enfrentamos grandes desafios, entre os quais destacamos um ambiente
econômico e político complexo globalmente e os graves desastres naturais
que ocorreram em algumas de nossas regiões geográficas. Internamente,
enfrentamos a reestruturação do nosso negócio de alimentos congelados,
além de problemas nas nossas operações no Reino Unido e na China.

As conquistas realizadas este ano

fazem com que eu fique muito orgulhoso com o Grupo Bimbo. A seguir,
apresento um resumo dos fatos mais relevantes:
Começamos a atuar em dez novos países por meio da aquisição da
Ready Roti na Índia, um mercado com alto potencial; do Grupo Adghal
no Marrocos e, recentemente, da East Balt Bakeries - atualmente
Bimbo QSR - que nos coloca em uma posição de liderança no
negócio de restaurantes fast-food, que está registrando um grande
crescimento, permitindo-nos atender nossos clientes de uma nova
maneira.
Também concluímos duas aquisições pequenas, mas estratégicas,
em mercados nos quais já atuávamos: A Stonemill no Canadá, e a
Bays English Muffins nos Estados Unidos.
Por outro lado, atingimos um número recorde de clientes atendidos
por meio do nosso sistema de distribuição direta, atingindo mais de
três milhões de pontos de venda em todo o mundo.
Sempre acreditamos na importância de investir para um futuro
melhor, e o ano de 2017 não foi exceção. Trabalhamos em uma

transformação

profunda e detalhada
,
integrando 32 plantas ao nosso parque de produção de maneira
bem-sucedida e sistemática, e fechamos outras dez, resultando
em maior eficiência e aproveitando as nossas capacidades em
toda a cadeia de suprimentos.
No caminho para a nossa Visão 2020, criamos o Escritório Global
de Transformação para acelerar os nossos dez Objetivos de
Transformação. Simultaneamente, lançamos a ELEVA, a nossa
aceleradora de negócios, visando oferecer recursos, orientação
e alianças comerciais potenciais com empreendedores. Este
novo projeto multiplica as chances de sucesso em nossa busca
por inovação em produtos e processos.

impulsionar
a nossa rentabilidade no longo prazo.

Realizamos tudo isso com o objetivo de

O investimento de capital excedeu US$ 680 milhões, parte do
qual foi usado para abrir uma planta com certificação “LEED
Gold” em Bogotá e outra em Tepeji del Río, no México.
Investimos US$ 70 milhões na integração da Donuts Iberia na
Europa. Embora o processo tenha sido complexo, estamos
obtendo resultados positivos em todas as áreas. Além disso, os
investimentos na migração para novos sistemas tecnológicos
resultaram em uma maior visibilidade operacional, capacidades
analíticas melhores e um avanço nas nossas capacidades de
planejar, executar e reportar.
Durante o ano, a implementação do orçamento base zero gerou
uma economia de aproximadamente US$ 160 milhões.
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Considerando a situação atual na Venezuela, mudamos o método de
avaliação dessa operação. Com base em um valor mais justo, enquanto
continuamos atendendo esse mercado da melhor maneira possível.
Acessamos os mercado de capitais, fortalecendo a estratégia de ampliar a
nossa liderança no setor e, ao mesmo tempo, melhorar o perfil financeiro,
ampliando o prazo da nossa dívida para 11,4 anos e mantendo a solidez e a
flexibilidade no balanço patrimonial.

cuidado que
temos com o nosso pessoal, nossas
comunidades e com o meio ambiente.

Tudo isso não teria sido possível sem o

Por exemplo, nossa taxa de acidentes melhorou 15%, com uma redução de
400 acidentes.

sustentabilidade

Como parte da nossa estratégia de
,
criamos uma área para concentrar nossos esforços em energias renováveis.
Além disso, mesmo com o crescimento inorgânico que tivemos, conseguimos
manter um desempenho ambiental estável em nossas plantas.
Continuamos firmemente comprometidos com os dez princípios do
Pacto Global das Nações Unidas, bem como com os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Embora as perspectivas econômicas e políticas para 2018 sejam incertas, estou
muito entusiasmado com o caminho que temos pela frente e confiante de que
continuaremos crescendo no mercado e aumentando nossa rentabilidade e
solidez financeira.
Espero um grande ano, visando atingir a nossa Visão de transformar a indústria
de panificação e ampliar a nossa liderança global para atender melhor um maior
número de consumidores.
DANIEL SERVITJE
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral

(GRI 102-16)

Nutrimos

um Mundo Melhor
NOSSA CULTURA É SUSTENTADA
PELA NOSSA MISSÃO, VISÃO, PROPÓSITO
E CRENÇAS. ESTAMOS MOTIVADOS PARA
SER UMA EMPRESA ÉTICA, INOVADORA
E PRODUTIVA.

Thomas’ Bagels
Um dos produtos Top 100
nos Estados Unidos
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Raúl Obregón Servitje,
Diretor Global de Transformação
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empresa sustentável,
altamente produtiva e
Plenamente Humana”

OPÇÕ para
ES

“A digitalização dos
processos com
metodologias ágeis,
equipes altamente
talentosas e
comprometidas, para
construir uma

Mi

S

nç as

Alimentos deliciosas
e nutritivos nas mãos
de todos

Cre

MISSÃO

UM A N O

EM 2020,
TRANSFORMAMOS
A INDÚSTRIA DA
PANIFICAÇÃO
E AMPLIAMOS A NOSSA
LIDERANÇA MUNDIAL
PARA SERVIR MELHOR
UM MAIOR NÚMERO DE
CONSUMIDORES

NUTRIMOS UM MUNDO MELHOR

CONSTRUIR UMA EMPRESA
SUSTENTÁVEL, ALTAMENTE
PRODUTIVA e Plenamente Humana
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Caminho Sustentável
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Geramos desenvolvimento econômico, bem-estar para
as comunidades e cuidamos do meio ambiente.

TE M

OS

SE

Oferecemos Opções para Todos

Desenvolvemos produtos de qualidade superior, que alimentam
e agradam. Promovemos estilos de vida saudáveis.

Temos Sentido humano

Reconhecemos a dignidade da pessoa. Valorizamos seu talento,
experiência, conhecimento e virtudes.
Cuidamos do nosso
meio ambiente
e agimos de acordo

Trabalhamos
em inovações
que demonstram
uma mentalidade
sustentável

Valorizamos a
pessoa e o respeito
aos direitos humanos

Trabalhamos para
criar e promover
comunidades
sustentáveis

Adotamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como parte da
nossa estratégia, para ajudar a erradicar a pobreza, proteger o planeta
e garantir a prosperidade para todos.
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Sobre

(GRI 102-10, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

este Relatório
Este é o nosso sétimo relatório anual integrado, que contém
informações sobre os resultados das nossas atividades
econômicas, sociais e ambientais para o período de 1º de janeiro a
31 de dezembro de 2017, salvo indicação em contrário.
Por meio de um estudo de materialidade, identificamos os
aspectos materiais que afetam a economia, o meio ambiente e a
sociedade, cujos resultados são apresentados no relatório.
Este documento abrange, com informações quantitativas e
qualitativas, as atividades anuais das seguintes regiões: México,
Estados Unidos, Canadá, América Latina, Ásia e Ibéria, a menos
que indicado em contrário em cada padrão. Ele não inclui as
operações da Índia, Marrocos e QSR, uma vez que foram adquiridas
recentemente.
Por outro lado, a Moldex México, Tenjo 2 Colômbia e Córdoba e
Frozen Argentina, assim como a Organização da Donuts Iberia (8
plantas), estão incluídas no nosso relatório a partir desse ano.
É importante mencionar que não consideramos os dados das
plantas a seguir neste relatório, uma vez elas pararam de funcionar
em 2017. O mesmo ocorre para as informações das plantas que
fecharam em 2017, mas que permanecerão em operação:

EUA
• Sunbury, PA
• Owensboro, KY
• Sioux Falls, SD
• Lubbock, TX
América do Sul
• Bimbo Agua de Piedra
• Bimbo Argentina – Martínez
Canadá
• Planta - St. Come Linieres, QC
Materiais
• As informações abrangem um período de 12 meses, até o
mês de outubro de 2017.
• Os materiais recicláveis incluem papelão ondulado, papelão
dobrável e papel
• Estamos considerando apenas as embalagens para
materiais renováveis
• O Polietileno Plástico para bandejas de resina não inclui
materiais renováveis
• Processo de coleta de informações
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Pela primeira vez como Grupo, reportamos as emissões de Nox,
Sox, COV, PM10 e PM2.5 dos processos de fabricação, bem como
a geração e a reciclagem de resíduos da Bimbo China.
Em relação à governança corporativa, durante 2017 reportamos
mudanças no nosso Comitê Executivo, já que, no mês de agosto, o
Sr. Guillermo Jorge Quiróz Abed, que era o nosso Diretor Financeiro,
deixou a empresa e seu cargo foi ocupado pelo Sr. Diego Gaxiola
Cuevas. Além disso, o Sr. Raúl Obregón Servitje ocupa o cargo de
Diretor Global de Transformação a partir de março, e o Sr. Rafael
Pamias Romero ingressou na empresa como Vice-Presidente
Sênior no mês de novembro.
“Este relatório foi elaborado de acordo com as normas da GRI
(Global Reporting Initiative): opção essencial” e o Suplemento
Setorial para Processamento de Alimentos. Além disso,
adicionamos as informações solicitadas pelo Índice Sustentável
da Bolsa de Valores do México. Este relatório não contém uma
verificação externa.
Nossa contribuição para os dez princípios do Pacto Global
das Nações Unidas, assim como para os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, é mostrada ao longo do relatório,
assim como as declarações de qualquer informação.
Para informações adicionais sobre o nosso estudo de materialidade,
diálogo com as partes interessadas, gestão de riscos, governança
corporativa e políticas da empresa, consulte o Índice GRI na p.107
deste relatório, que contém os respectivos links para o nosso site.
Para informações sobre a nossa estratégia de sustentabilidade,
visite o site: https://grupobimbo.com/es/sustentabilidad/
estrategia-de-sustentabilidad
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Construir uma Empresa Sustentável,
Altamente Produtiva e Plenamente Humana
Sustentável
Todas as nossas operações trilham o nosso caminho sustentável, que é a nossa
estratégia de sustentabilidade com quatro pilares: Bem-estar, Planeta, Comunidade
e Colaboradores.
Por meio do nosso Pilar Planeta, nossas ações concentram-se em reduzir os impactos
sobre o meio ambiente e cuidar dos recursos para as gerações futuras.
Nós nos concentramos na redução das nossas emissões de carbono e hídricas, gestão
de resíduos, melhoria da nossa cadeia de suprimentos e proteção da biodiversidade.
Isso se baseia no cumprimento das leis e regulamentos dos países nos quais atuamos,
promovendo o cumprimento dos procedimentos e boas práticas, monitorando,
avaliando e melhorando os indicadores e impactos ambientais, bem como o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras para melhorar os processos.
Altamente Produtiva
“No Grupo Bimbo, estamos convencidos de que a indústria de alimentos deve
participar ativamente de ações conjuntas para afetar a saúde das gerações atuais e
futuras de maneira positiva”.
Por meio do nossa Pilar Bem-estar, devemos continuar trabalhando nos nossos
compromissos, alinhados com as estratégias e recomendações da Organização
Mundial da Saúde: criar e inovar uma ampla gama de produtos nutritivos e
deliciosos com perfis nutricionais aprimorados; oferecer informações de rotulagem
transparentes, fáceis de localizar e entender para os nossos consumidores, em estrita
observância às regulamentações locais e globais; publicidade responsável focada
na promoção voltada para crianças e na promoção de estilos de vida saudáveis
para os nossos funcionários e consumidores, e no fortalecimento de nossas alianças
estratégicas.
Nossa Política Global de Qualidade estabelece nosso compromisso com a segurança
alimentar, garantindo que nossos alimentos sejam sempre seguros.
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(GRI 203: 103-1, 103-2, 103-3, 301-307: 103-1, 103-2, 103-3, FP5, FP8)

Plenamente Humana
412: 103-1, 103-2

Por meio do nosso Pilar Colaboradores, cuidamos
do bem-estar e segurança dos nossos funcionários,
bem como do seu desenvolvimento pessoal
e profissional. Como uma empresa global, a
diversidade e a inclusão são da mais alta prioridade.
Nosso pessoal é e sempre foi o ativo mais
importante. Desde as nossas origens e ao longo
da história do Grupo Bimbo, o indivíduo tem sido
o centro do nosso propósito, no qual os Direitos
Humanos sempre estiveram implícitos.
Promovemos uma cultura de sustentabilidade entre
os nossos funcionários, que fortalece a reputação
da nossa empresa em toda a comunidade nos
países em que atuamos.
Por meio do nosso Pilar Comunidade, nos
aproximamos das comunidades, tornando-nos
parte delas, trabalhando como uma empresa
sustentável. Cada uma das comunidades nas quais
atuamos tem desafios específicos que exigem
atenção e apoio. Por meio de ações voltadas
à educação, desenvolvimento e bem-estar da
comunidade, trabalhamos em conjunto com
associações civis para enfrentar os desafios das
comunidades nas quais estamos presentes.
https://www.grupobimbo.com/sites/default/
files/FGB-EIR-01-Grupo-Bimbo-Politica-Global-deSustentabilidad.pdf
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Oferecemos Opções
para Todos

Nosso compromisso é oferecer produtos que atendam às necessidades dos nossos consumidores, fornecendo
informações claras sobre seus perfis nutricionais, promovendo iniciativas de saúde e bem-estar que incentivem
a adoção de estilos de vida saudáveis.
Prioridades Estratégicas
Inovação de produtos e
melhoria da qualidade
nutricional
Estilos de vida
saudáveis, hábitos
alimentares corretos e
incentivo de atividade
física

Rotulagem de produtos
Práticas de publicidade
responsável dirigida a
crianças
Parcerias e Pesquisa

Artesano
Pão de estilo artesanal com
apenas 89 calorias por fatia
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(GRI 416: 103-1, 103-2, 103-3, FP4, FP5, FP8)

1. Inovação de produtos e melhoria da qualidade nutricional
Uma das linhas de ação mais relevantes na gestão da nossa
estratégia de Saúde e Bem-Estar continua sendo a melhoria dos
perfis nutricionais do nosso portfólio de produtos, por meio de um
entendimento completo do consumidor, tecnologias inovadoras,
processos e ingredientes, e com foco nas diferentes áreas
geográficas e demográficas.
Conseguimos fazer tudo isso seguindo quatro linhas de ação:
• O aumento no lançamento de produtos com melhor perfil
nutricional alinhados às novas tendências e padrões de
alimentação.
• O aumento no uso de nutrientes e ingredientes positivos
• O desenvolvimento de produtos que ajudam a satisfazer
as deficiências nutricionais: enfrentando o problema da
desnutrição.
• Controle das porções
Para entender a oferta dos nossos produtos com base na sua
qualidade nutricional, desenvolvemos um sistema de perfil
nutricional interno que avalia as características nutricionais, atribui
uma pontuação final e classifica cada produto em uma das quatro
categorias:
1. BEST: Representam o padrão de qualidade nutricional mais
alto dentro da categorização dos produtos, em função do
seu equilíbrio e conteúdo.
2. BETTER: Produtos com boa qualidade nutricional e que
fazem parte do portfólio saudável de produtos do Grupo
Bimbo.
3. GOOD: Produtos que podem ser consumidos
alternadamente, em função de suas características
nutricionais.
4. FUN: Produtos com a classificação mais baixa dentro do
portfólio e focados em momentos de consumo específicos
na nossa dieta.

148 produtos “Best
and Better” inovados
em 2017

460 produtos
reformulados

26

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

(GRI 416-1, 416-2)

Inovação e Reformulação
Distribuição do perfil nutricional do portfólio de produtos do Grupo Bimbo 2016

Distribuição do perfil nutricional do portfólio de produtos do Grupo Bimbo 2017

Best
14%

Better

23%

Best

Better

19%

28%

Fun

Good

15%

48%

10 pontos percentuais de aumento para

Best + Better 2016 vs. 2017

Good

41%

as categorias

Fun

12%

27

28

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Vendas de produtos com redução de sódio 2017*
9,4%

3,9%
3,0%

América do Sul

Barcel

EUA

*vs. vendas comerciais do Grupo

Vendas de produtos com redução de gorduras trans 2017*
34,5%
30,8%
23,5%
18,9%

8,4%
0,8%
Brasil

El Globo

*vs. vendas comerciais do Grupo

Bimbo
México

América América
Central
do Sul

0,4%
Barcel

Canadá

135 plantas sob as
normas da Global Food
Safety Initiative,

10% a mais que em
2016

29
(GRI: 416: 103-1, 103-2, 103-3, 416-1, 416-2, FP5, FP6)

2. Promoção de Estilos de vida
saudáveis, Hábitos alimentares
saudáveis, Atividade física

Vendas de produtos com redução de açúcar 2017*

7,8%

O Grupo Bimbo está comprometido em oferecer um ambiente de
trabalho que proteja a saúde e o bem-estar de nossos funcionários,
além de promover estilos de vida saudáveis em prol do pleno
desenvolvimento humano e de uma operação mais eficiente.

O ri

en
ta

ç

ão

ão

América do
Sul

etos
Proj

*vs. vendas comerciais do Grupo

Ibéria

ilíbrio de Vida
Equ

Brasil

ação Física
Ativ

entação Correta
m
i
Al

0,5%

Lid
er

ça
n
a

aç

5,9%

Sa ú d e

Co n s

c

t
n
e
i

iz
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Por meio dos quatro pilares e quatro linhas de ação, buscamos
fortalecer um processo contínuo de capacitação dos nossos
colaboradores para o autogerenciamento de estilos de vida
saudáveis, que podem fazer escolhas e tomar decisões melhores
em benefício de sua saúde e bem-estar. Este modelo procura
ser o eixo que norteia todas as nossas iniciativas de bem-estar,
alinhadas com os nossos Fundamentos de Segurança e BemEstar (“Somos capazes de construir uma vida equilibrada”).

Toda lesão pode
ser evitada

Temos a obrigação
de trabalhar com
segurança

Somos responsáveis
pela segurança e
bem-estar de cada um

Desde maio de 2017, temos uma Política Funcional de BemEstar, dirigida aos líderes da Organização, visando promover a
implementação dos planos de ação definidos em cada pilar.
Da mesma forma, temos dois indicadores por meio dos quais
medimos os resultados do nosso programa:
1. Pesquisa de Comprometimento: Avalia como os
funcionários estão classificados no programa de bem-estar
de seu país.
2. Certificação Interna de Bem-Estar: Classifica o progresso
do programa interno de Bem-Estar de cada organização
em relação ao modelo de Segurança e Bem-Estar.

Para ser uma empresa de
classe mundial, devemos ter
um desempenho exemplar
em segurança e uma
melhoria permanente no
nosso bem-estar.

Somos capazes de
construir uma vida
equilibrada

Podemos construir um estilo de vida equilibrado; trabalhando
com segurança e cuidando do nosso bem-estar, “contribuímos
para construir uma empresa sustentável, altamente produtiva
e plenamente humana”.
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Temos vários materiais para promover uma alimentação
correta e a adoção de estilos de vida saudáveis entre os nossos
colaboradores. Estes materiais incluem: Manual de Orientação
Alimentar, Livro de Receitas Familiares, cardápios, recomendações
para toda a família, programa de cálculo de calorias, infográficos
sobre diferentes temas de saúde e nutrição, além de workshops e
palestras oferecidas por profissionais de saúde. Além disso, temos
a nossa página www.nutriciongrupobimbo.com, que fornece
informações sobre temas de saúde e nutrição.
Em 2017, nossa Empresa foi reconhecida pelo Workplace Wellness
Council- Mexico como uma organização responsável sob o ponto
de vista de saúde.
Como parte do nosso compromisso com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), direcionamos nossas ações em três frentes:
1. Posicionamento das marcas: participação em sete
congressos e exposições de saúde e nutrição em 2017, além
da realização de ciclos de visitas médicas.
2. Colaboradores com Bem-estar: Estratégia de Saúde e
Bem-Estar, consultas nutricionais, Restaurantes saudáveis
do Grupo Bimbo.
Bimbo México

Barcel

10 de 15 certificados
7 de 12 recertificados

2 de 7 certificados
2 recertificados

3. Educação e Comunicação: páginas web, redes sociais,
rádio, revistas, jornais e TV, parcerias com associações
civis, como a Federación Mexicana de Diabetes (FMD) e
a Asociación para la Asistencia al Celíaco de México, A.C.
(ACELMEX).

Promoção da Atividade Física
Todos os nossos centros de trabalho têm áreas de ativação,
bem como programas que promovem a atividade física. Entre
os programas estão: Desafio Empresa Ativa e Saudável, Desafio
Atinja seu Ápice, Viva Saudável #EsPorMi, torneios esportivos,
entre outros.
Global Energy Race
A Global Energy Race é uma corrida de rua, faz parte do nosso
compromisso de trabalhar continuamente em ações que
promovam a adoção de estilos de vida saudáveis, bem como a
promoção de uma nutrição adequada e da atividade física. É bem
sabido que exercitar-se regularmente oferece muitos benefícios.
Nossa Global Energy Race também é um evento com uma causa:
para cada quilômetro percorrido pelos participantes, o Grupo
Bimbo doa duas fatias de pão para os bancos de alimentos.
Em 2017, graças a cada um dos participantes, doamos mais de
1.200.000 fatias de pão para aqueles que mais precisam.
Em 2017, aumentamos a participação
• 26% em relação a 2016 e superamos a nossa meta em 122%.
• 25% dos corredores eram funcionários, parentes e amigos.
Participação de Funcionários

2016

2017

Meta

México

9.597

12.672

32%

Global

20.405

25.676

26%

(GRI 102-31)
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País

EUA

Cidade

Fatias doadas

Paraguai

Asunción

22.500

Filadélfia

20.850

Peru

Lima

33.048

Dallas

15.380

Uruguai

Montevideo

44.134

Orlando

16.260

Porto Alegre

20.400

Phoenix

12.870

São Paulo

66.640

Rio de Janeiro

63.920

Lisboa

25.000

Barcelona

32.522

Brasil

244.792
52.190

Monterrey

40.902

Puebla

41.524

Veracruz

32.988

Mérida

23.654

Panamá

Panamá

16.460

Costa Rica

San José

21.986

Honduras

San Pedro Sula

10.212

Nicarágua

Manágua

10.044

El Salvador

San Salvador

21.820

Equador

Guayaquil

34.632

Guatemala

Guatemala

26.812

Bogotá

73.368

Cartagena

34.186

Cali

27.650

Buenos Aires

42.540

Argentina

Portugal
Espanha

Ilhas Canárias
Madri

48.540

China

Pequim

60.000

Reino Unido

Sheffield

11.762

Toronto

10.764

Canadá
TOTAL

Santiago

42.354

Vancouver

3.084

Quebec

4.450

Fatias de Pão

21 países
BIMBO RED

Chile

Fatias doadas

38.580

Guadalajara

Colômbia

Cidade

Long Beach

Cidade do México

México

País

BIMBO BLUE

BLACK

1.348.818

37 cidades

+103,645

corredores
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México

Campeonatos Futbolito Bimbo:
O Futbolito Bimbo é o campeonato de futebol para
meninas e meninos organizado pelo Grupo Bimbo
desde 1959. Em 2017, ele comemorou sua 54ª edição
no México.

Presença em 32 estados
da República Mexicana

2.707
escolas

4.423

equipes

1.449 equipes de meninas/
2.974 equipes de meninos

45 locais em todo o
território mexicano

134.976 horas
de atividade física

32.530 meninos e
15.653 meninas no México

EUA

Chile

210 equipes
+3.200 meninas

80 equipes
+800 meninos e meninas

e meninos
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(GRI: 417: 103-1, 103-2, 103-3, 102-12, 417-1, 417-2)

3. Rotulagem

A informação nutricional desempenha um papel importante
na disseminação de informações essenciais sobre o valor
nutricional e a composição de nossos produtos. Estamos
comprometidos em ampliar nossos esforços para fornecer
informações transparentes de fácil acesso e compreensão
aos nossos consumidores, visando ajudá-los a tomar decisões
corretas ao comprar e consumir nossos produtos.
Uma das linhas de ação mais importantes alinhadas a esses
objetivos é incluir uma etiqueta frontal simples (FOP) em todas as
nossas embalagens, além das nossas informações nutricionais
básicas:
Características dos rótulos do Grupo Bimbo FOP:
1. Lista dos principais nutrientes a serem destacados: energia
(calorias), gorduras saturadas, açúcares totais e sódio.
2. Localizado na parte frontal para facilitar sua leitura.
3. Conteúdo de nutrientes com referência às porcentagens
de necessidades diárias na dieta da população em geral.
4. Formato claro, relevante, legível e compreensível.
5. Informações científicas, verificáveis e objetivas, aplicáveis a
todas as categorias de alimentos e bebidas não alcoólicas,
sem exceção.

99% do portfólio com

100% do portfólio

informações nutricionais

cumpre a declaração de
ingredientes

100% cumprimento
regulatório

99% cumpre a

*Não inclui novas aquisições

rotulagem frontal*

4. Marketing Responsável
dirigido a crianças

Nossas campanhas publicitárias são verdadeiras e promovem o
fortalecimento dos valores éticos. É por isso que anunciamos em
programas de televisão que refletem uma abordagem positiva
da moralidade, assim como as diferenças étnicas, religiosas ou
políticas.
Conforme os acordos estabelecidos com a IFBA (International
Food and Beverage Alliance) e com o nosso Compromisso interno,
concordamos em só anunciar produtos para crianças menores de
12 anos que atendam a critérios nutricionais comuns baseados em
diretrizes alimentares aceitas, assim como não fazer publicidade
ou marketing para crianças menores de 12 anos que não estiver
coberta no referido acordo.
(GRI 419: 103-1, 103-2, 417-2, 417-3, 419-1, FP8)

5. 5. Parcerias e Pesquisa
Desenvolvemos alianças com autoridades, comunidade
acadêmica, institutos de pesquisa, ONGs e a sociedade em geral,
que nos permite desenvolver programas completos para gerar um
impacto positivo no bem-estar dos consumidores.
1. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT)
Acordo de colaboração com o objetivo de estimular práticas
agrícolas sustentáveis para garantir a segurança alimentar
da população crescente no México e na América Latina.
2. International Food and Beverage Alliance (IFBA) Carta de
Compromissos de Empresas com a Saúde dos Mexicanos
para corroborar seu apoio à Estratégia Nacional de Prevenção
e Controle do Sobrepeso e da Obesidade.
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3. The Consumers Good Forum (CGF)
Memorando de Entendimento com a PAHO Foundation em
favor da saúde e bem-estar na América Latina. Programa
piloto Saúde & Bem-estar, para adquirir estilos de vida
saudáveis, direcionados aos consumidores, por meio
da educação nutricional e da promoção da vida ativa,
implementado em oito lojas na cidade de Bogotá, Colômbia,
com impacto em 12.389 consumidores.
4. Centro de Experimentación y Seguridad Vial México
(CESVI), ISO 39001 em Segurança Rodoviária.
5. Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria
de Alimentos y Bebidas (ALAIAB)
6. Acesso ao Índice de Nutrição (ATNI)

Biscoito de Arroz com
Quinoa Sanissimo
É o produto #1
em vendas no
nosso portfólio de
biscoitos de arroz

7.
Em 2017, a Bimbo Ventures, nossa área dedicada a encontrar
e promover projetos com alto potencial no Grupo Bimbo,
em parceria com a BlueBox Ventures, a maior rede de
incubadoras, aceleradoras e fundos de investimentos
corporativos da América Latina, concluiu com sucesso o
primeiro ciclo do ELEVA Food Technology Accelerator.
Damos cada vez mais importância ao trabalho em estreito
contato com as start-ups na busca de soluções inovadoras
que ofereçam soluções para melhorar ainda mais o perfil
nutricional de nossos produtos, que afetam o nosso portfólio
global.

“A inovação no Grupo Bimbo é e será uma
prioridade, uma fonte ilimitada de vantagem competitiva”
Rafael Pamias, Diretor Geral Adjunto
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Cuidados do

(GRI 301-307: 103-1, 103-2, 103-3)

Meio Ambiente

Desenvolvemos ações sustentáveis para reduzir nossos impactos ambientais, cuidar de nossos recursos e do planeta
para as gerações futuras.
No Grupo Bimbo, estamos comprometidos com a aplicação de boas práticas ambientais em todas as etapas da nossa
cadeia de valor dos nossos produtos. Adotamos um compromisso amplo e de longo prazo de assegurar o uso eficiente
de nossos recursos e a busca de novas tecnologias em questões relacionadas à nossa emissão de carbono e hídrica,
gestão de resíduos, uso de recursos renováveis e melhoria em todos os aspectos da nossa cadeia de valor, conforme
definido pela nossa estratégia.

(GRI 102-46)

Definimos as questões ambientais
relevantes com base na avaliação
dos aspectos e impactos, incluindo a
verificação do desempenho de nossas
operações, cumprimento legal, gestão
de indicadores ambientais e requisitos
específicos das partes interessadas.

Estratégia

Redução das
Emissões de
Carbono (Mudança
Climática)
• Eficiência
energética
• Energias
renováveis

Missão: Viver a gestão ambiental e
torná-la uma vantagem competitiva
para a nossa empresa

Visão: Ser reconhecido em 2020 como
um agente de mudança para o nosso
desempenho ambiental

Boas Práticas
e Normas

Conformidade legal
e Governança

Melhoria contínua

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/
FGB-EOP-01%20Poltica%20Global%20de%20Medio%20
Ambiente%20%28Externa%29.pdf

Gestão de Resíduos
• Redução/
reciclagem
• Estratégia pósconsumo

Redução da
Emissão Hídrica

• Consumo
e reuso de água
• Qualidade das
descargas de águas
residuais
• Análise de risco
para escassez e
qualidade da água

Capital Natural
(Cadeia de Valor)
• Cadeia de Valor
• Biodiversidade

Pilotos e Novas
Tecnologias

Sistema de Gestão
Ambiental

“Trabalhamos para oferecer alimentos deliciosos e nutritivos para todos,
com o MENOR IMPACTO ao longo de todas as fases da nossa cadeia de valor”
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Javier González Franco, Diretor Geral Adjunto

Corporativo Grupo Bimbo, México
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2017

Nossa História

Sustentabilidade nos nossos
Objetivos Estratégicos

Programa
“Comprometidos
com o Meio
Ambiente”

2007

Primeira certificação
“Indústria Limpa”
“Transporte Limpo”

2001

1991
Política de economia
de energia e uso
racional de recursos

2002

Sistema
de Gestão
Ambiental

2012
Semeando Juntos,
Estratégia de
Sustentabilidade
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Cadeia de
Valor sustentável

(GRI 102-9)

Com base na nossa estratégia, estamos cientes dos impactos que nossa cadeia de valor tem sobre o meio ambiente. Este ano
elaboramos um plano com cada área global funcional que faz parte da nossa cadeia, definindo ações claras para reduzir os riscos
ambientais da empresa nos próximos anos, atingir nossas metas, e melhorar a mensuração dos nossos impactos ao longo deste
processo.

Emissões
de
carbono

1

2

3

4

Emissões
Hídricas

Matéria-prima

Compras

Manufatura

Energia
Renovável

Gestão de
Resíduos

5

6

7

P&D

8

10

9

Capital
Natural
Logística
Veículos

Centros de
Venda

Vendas
Marketing

40

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Emissões de Carbono (Mudança Climática)

Energia
renovável

Logística
Manufatura

Veículos

(GRI 302: 103-1, 103-2, 103-3)

Centros
de venda

Estabelecemos o objetivo de mitigar as mudanças climáticas, melhorando e consolidando tecnologias relacionadas a energias
renováveis, eficiência energética e redução do uso de recursos energéticos e combustíveis, como uma transição para um sistema
energético baseado em tecnologias renováveis e, dessa maneira, obter uma redução de 10% nas nossas emissões de carbono em 2020
e 80% de eletricidade de fontes limpas.

Energia Renovável
(GRI 201-2)

Por meio do nosso parque eólico “Piedra Larga”,
continuamos fornecendo energia eólica para 52 de
nossas plantas, 131 centros de venda, 57 filiais do El
Globo e dois centros de distribuição, assim como
o nosso edifício corporativo. Em 2017, e devido aos
danos que o parque sofreu após o terremoto de setembro, a produção de energia limpa foi reduzida
em 34%, de 826.973 GJ em 2016 para 545.802 GJ em
2017. Esperamos que durante este ano essa perda
seja compensada e que continuemos cumprindo a
nossa meta de 2020 de fornecer energia limpa para
a maioria dos nossos centros de trabalho em todo o
Grupo Bimbo.

O sistema de painéis solares que serão instalados no Centro de Distribuição
Metropolitano será o maior sistema de energia solar em telhados do México e
o segundo maior da América Latina, com uma capacidade instalada de 2,2 MW.
No total, a “Bimbo Solar” evitará a emissão de 2.500 toneladas de CO2e por ano, o
que equivale a suspender o uso de 3.115 barris de petróleo ou a plantar 120.000
árvores.

A “Bimbo Solar” , na sua primeira etapa, consolidará 33
sistemas que, em conjunto, têm uma capacidade instalada de 3,7 MW

em 24 centros de vendas, sete filiais do El Globo,
o edifício Corporativo na Cidade do México e o
Centro Distribuição Metropolitano, atualmente em
construção.
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Parque Eólico Piedra larga, México
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Manufatura

(GRI 302-1, 302-2)

Continuamos
trabalhando
globalmente
no
desenvolvimento de novas tecnologias e iniciativas
que permitam reduzir as emissões de CO2e para
atingir a eficiência no consumo de energia das
nossas operações
Nossos principais indicadores estão detalhados nas
tabelas a seguir:
Total de energia fora
da organização (Terceirizada)
Consumo total de Combustível de fontes não renováveis

3.617.940

2.926.864
3.553.517

Na sexta-feira, 20 de abril de 2018, em Washington, D.C.,
a Organização Bimbo Bakeries USA (BBU) foi a primeira
empresa do setor de alimentos a ser nomeadaEnergy Star
Partner (EPA) em 2018.

860.009

Todas as plantas da BBU participam com EPA Energy
• 14 receberam a certificação Energy Star
• 7 receberam o Energy Star Challenge

2014

2015

2016

2017

Para mais informações sobre os certificados do Grupo
Bimbo:
https://grupobimbo.com/es/certificados-grupo-bimbo
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Consumo Indireto de Eletricidade
Grupo Bimbo em GJ
Consumo Indireto total
de energia proveniente
de fornecedores de energia
Energia eólica
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.072.959

2.473.933

2.243.755

3.099.895

2.910.352

3.310.551

136.186

758.392

787.786

799.490

826.973

596.496

3.209.145

3.232.325

3.031.541

3.899.385

3.737.325

3.907.047

Energia total dentro da organização
Grupo Bimbo em GJ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20.413.615

17.346.175

14.650.377

16.136.786

16.406.769

16.517.848

Consumo de Eletricidade

3.209.145

3.232.325

3.031.541

3.899.385

3.737.325

3.907.047

Consumo total de energia

23.622.759

20.578.499

17.681.919

20.036.171

20.144.094

20.424.895

Consumo total de Combustível de
fontes não renováveis

Consumo Total de Energia 23.351.759

GJ 2017

vs. 23.697.611 GJ 2016

1% de diminuição
Redução de 3% do consumo total de
energia de fontes não renováveis
(Gás LP, gás natural, diesel e gasolina) vs.
2016, equivalente a 515,574 GJ

A energia consumida por 784.740
lâmpadas de 100 watts em um ano
(acesas 5 h/dia)
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Iniciativas globais para reduzir o consumo de energia

(GRI 302-3, 302-4, 302-5)

A iniciativa mais utilizada para reduzir o consumo de energia foi a implementação de mais
de 95% de lâmpadas LED no México, Colômbia, Argentina, Canadá, BBU e China,
juntamente com a instalação de motores de alta eficiência e atualização dos equipamentos.

energia renovável
Redução de 9% de CO2e por meio
do uso de Gás GLP nos principais
processos de fabricação

2015

3.459 toneladas
de CO2e vs. 2016

2016

2017

Taxa de intensidade de energia
(GRI 302-3)

3,69

3,72

3,69

1,72

Scope 1
*Escopo 1,2 e 3 (Inclui veículos 2015 e 2016, 2017 inclui veículos e Donuts)

1,65

Scope 2 & 3

1,53
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Consumo de Energia
Grupo Bimbo em GJ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.038.092

8.124.529

7.344.243

8.217.035

8.483.167

8.862.003

453.960

464.720

499.672

590.921

619.084

609.854

Diesel nas plantas

24.867

13.827

61.357

60.851

114.698

58.413

Outros combustíveis nas plantas (óleo
combustível)

92.567

120.108

113.036

118.370

140.971

123.565

8.609.486

8.723.184

8.018.308

8.987.177

9.357.919

9.653.835

-

123

2.805

21.204

73.569

32.084

44.759

25.693

23.022

28.445

18.021

46.917

Diesel em veículos

9.650.926

6.461.793

4.548.479

4.680.394

4.405.656

4.222.307

Gasolina em veículos

2.108.443

2.135.382

2.057.527

2.419.516

2.551.603

2.562.705

-

-

236

51

-

-

11.804.129

8.622.990

6.632.069

7.149.609

7.048.850

6.864.012

111.140

126.351

110

3.506.800

3.426.909

2.926.321

241

389

16
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Gás Natural nas plantas
Gás LP nas plantas

Subtotal de GJ nas plantas
Gás natural em veículos
Gás LP em veículos

Outros combustíveis em veículos (etanol)
Subtotal GJ em veículos
Gás Natural em veículos de terceiros
Diesel em veículos de terceiros

-

-

860.009

Gás LP em veículos de terceiros
Gasolina em veículos de terceiros
Subtotal GJ em veículos de terceiros
Consumo total direto de energia
proveniente de fontes primárias não
renováveis (comprada)

-

-

20.413.615

17.346.175

860.009

3.617.940

3.553.517

2.926.864

15.510.386

19.754.726

19.960.286

19.444.712

*Os dados de 2014-2017 incluem apenas 10 meses, as informações das plantas foram atualizadas no relatório de fevereiro de 2018.
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1% de redução na emissão direta de Dióxido
de Carbono (CO2e) por tonelada de produto
fabricado (eficiência) em relação a 2016, graças
principalmente aos resultados obtidos na
distribuição primária, equivalente a 7.095 toneladas
de CO2e

A capacidade de absorção
de CO2e de 1.419 carvalhos

49% de redução no consumo

A capacidade de absorção
de CO2e de 843 carvalhos

de diesel para processos de fabricação
vs. 2016, representando três anos consecutivos de
reduções

Logística e Centros de Venda

(GRI 305-3, 305-5)

Em 2017, implementamos diversas iniciativas que nos ajudam a
melhorar a eficiência dos combustíveis e reduzir as emissões de
CO2e dos nossos transportes. As mais significativas são:
1. Reprojeto de Reboques
No México, mudamos as unidades de 35 pés e com
capacidade de transporte de 20 paletes por reboque
(reboque duplo de 40 paletes), por reboques de 42 pés
com 24 paletes (48 paletes para um reboque duplo). Por
meio dessas modificações, conseguimos transportar 17% a
mais de paletes por viagem.
2. Realizamos 82 viagens de trem em 2017
na modalidade intermodal entre Mexicali
e a Cidade do México.
3. Pela primeira vez na Bimbo México, temos um centro

de distribuição com certificação LEED GOLD (Leadership
in Energy & Enviromental Design), que juntamente com o
centro de distribuição de Tenjo, na Colômbia, representa
um reconhecimento do compromisso em questões
ambientais da nossa empresa.

Globalmente, em 2017,
realizamos várias práticas relacionadas a energia,
o que nos permitiu manter os níveis preexistentes
de desempenho ambiental das nossas plantas,

apesar do crescimento de 20 operações
adquiridas em 2016.
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Veículos
Continuamos trabalhando no desenvolvimento de inovações e na
busca de novas tecnologias que possam melhorar o desempenho
da nossa frota e reduzir nossas emissões de CO2 e.
México
• Programa de Transporte Limpo: obtivemos a certificação
da SEMARNAT pela sétima vez consecutiva.
• Programa de Autorregulação: Temos unidades
certificadas em um acordo voluntário com o governo da
Cidade do México (CDMX) e com o Estado do México
para reduzir voluntariamente as emissões de CO2e.
• Temos 130 veículos com filtros de partículas, tecnologia
por meio da qual as emissões ambientais são reduzidas
significativamente, resultando em uma maior eficiência
de combustível.
• Uso de combustíveis alternativos e energias renováveis:
temos 350 veículos elétricos de distribuição projetados e
fabricados pela Moldex, subsidiária do Grupo Bimbo. Da
mesma forma, nos EUA temos 191 veículos de entrega
com gás LP, 79 veículos de entrega com gás natural e 59
veículos de transporte com gás natural.
• Moldex: realizamos cálculos e testes para otimizar o
desempenho das 17 caminhonetes de Guadalajara,
encontrando e reprojetando os bancos de baterias e
carregadores para o seu melhor desempenho. Da mesma
forma, realizamos a entrega dos protótipos número um
e dois para a CDMX, e houve avanços consideráveis na
entrega das unidades três e quatro no mês de fevereiro
de 2018.
• Recauchutagem de pneus: Por meio da recauchutagem
de pneus, a emissão de dióxido de carbono é reduzida e
prolongamos a vida útil dos pneus, evitando o descarte

350 veículos
elétricos
em circulação +80
novos para 2018

185 veículos
com gás natural

de materiais nocivos e resíduos poluentes típicos dos
pneus obsoletos.
• A aquisição de equipamentos com tecnologia Euro 3 (4%),
Euro 4 (15%) e Euro 5 (5%) foi ampliada para 13 unidades
especializadas para as manobras de pátio, completando
um parque veicular de 35 unidades nacionalmente, e
aumentamos a tecnologia Euro 5 para 23%. Com essa
nova tecnologia, conseguimos reduzir os poluentes,
pois as novas unidades utilizam ureia no processo de
combustão.
Colômbia
• A Bimbo da Colômbia consolidou-se como a primeira
empresa colombiana a adquirir três equipamentos de
transporte com a tecnologia Euro 4 e redução catalítica
seletiva, enquanto toda a frota da Espanha atende a
modalidade Euro 5.
• Diminuição das Emissões de CO2e e Economia de
Combustível por meio da Redução do Tempo de Marcha
Lenta (veículo ligado), assim como a conscientização dos
motoristas.
EUA
• Na primeira edição do Fleet Owner 500 Award, a
Bimbo Bakeries foi selecionada como a empresa com
a melhor frota, com base no seu compromisso com os
combustíveis alternativos, principalmente o propano,
tendo adquirido 84 caminhões somente no ano passado.
China
• Estamos desenvolvendo um veículo elétrico com
uma bateria que precisa apenas de 10 horas para
ser totalmente carregada, e com uma autonomia
de 120 km no verão e 80 no inverno. Além do uso
da tecnologia sustentável, a maior economia deste
veículo é representada por combustível e manutenção.
Atualmente, existem 231 triciclos que cobrem as rotas
para um total de 2.187.780 quilômetros.
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Emissões de CO2e (Toneladas)
Grupo Bimbo
Total de emissões diretas de CO2e (scope 1)
Total de emissões indiretas de CO2e (scope 2)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.353.721

1.103.823

909.995

996.822

1.007.591

1.014.167

424.327

300.472

268.290

294.956

292.632

338.112

-

-

62.040

259.282

254.353

216.973

1.778.048

1.404.295

1.240.325

1.551.060

1.554.575

1.569.252

Total de emissões de CO2e de terceiros (scope 3)
TOTAL DE EMISSÕES DE CO2e DE GB
* Melhoramos os dados para terceiros com políticas e programas

4.222.306 de consumo
de diesel para transporte
primário / -4% vs. 2016 / -31%
nos últimos 7 anos

Evitamos a emissão de
144.107 toneladas
CO2e vs. 2010

Emissões de CO2 e (Toneladas)

1.007.591

1.014.167
2016

2017

338.112
292.632

254.353
216.973

Emissões diretas de
CO2e (scope 1)

Emissões indiretas
de CO2e (scope 2)

Emissões de
CO2e veículos de
terceiros (scope 3)

50

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

(GRI 305-4)

Índice de Intensidade de CO2e

0,23

0,23

0,23

0,13
0,12

0,12

2015
2016
2017

Scope 1

Scope 2 y 3

*Scope 1, 2 e 3 (Inclui veículos 2015 e 2016, veículos e Donuts 2017 incluídos).

(GRI 305-7)

Outras emissões atmosféricas significativas
Grupo Bimbo

2016*

2017**

Nox (kg)

129.441

378.746

Sox (kg)

777

3.582

PM10 (kg)

-

41.426

PM2,5 (kg)

-

41.313

OVs (kg)

-

22.313

*Nox e Sox 2016 somente BBU
** Todo o Grupo Bimbo, não inclui Donuts, Marrocos, Índia e BQ
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Emissões Hídricas

Promovemos o uso de tecnologias para reduzir o consumo de água em toda a organização nos nossos processos de fabricação
e limpeza. Asseguramos o tratamento e o reuso da água e procuramos reduzir o consumo, aumentando a eficiência em 10% até
2020.

Manufatura

Veículos
Logística

Fabricação e Veículos

Centros
de venda
(GRI 306: 103-1, 103-2, 103-3)

Promovemos o uso de tecnologias para reduzir o consumo de
água nos nossos processos de fabricação e limpeza em toda a
empresa, e buscamos melhorar a qualidade das águas residuais
para sua reutilização.
(GRI 102-30, 102-31)

Guatemala, 3 em Honduras, 1 em El Salvador e 1 no México).
Redução do consumo nos serviços sanitários, por meio do
reuso de águas residuais nos sanitários, além de mictórios
sem água.
• Reuso da água tratada para serviços de irrigação na
Argentina, América Central e México.

Em 2017, realizamos um mapeamento dos riscos hídricos, usando
a ferramenta Aqueduct’s global water risk mapping, desenvolvida
pelo World Resources Institute (WRI), para identificar o número
de nossas plantas que estão localizadas em áreas que no futuro
poderão estar em condições de estresse hídrico. Isso visa poder
preparar a empresa para cenários futuros relacionados à água.
A próxima etapa será ter um plano para instalações críticas por
meio da implementação de novas tecnologias
Principais iniciativas:
• A eliminação de 100% das torres de resfriamento da
operação do México e da América Central. A instalação
de mais de 24 sistemas de coleta de águas pluviais que
são utilizados para lavar veículos (10 na Costa Rica, 9 na

Nova tecnologia em sistemas de tratamento de água, Villahermosa, México
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(GRI 303-1, 303-2, 303-3)

CONSUMO DE ÁGUA m3
Global

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.548.221

1.334.810

1.272.597

1.191.666

1.187.965

1.128.159

-

3.965

-

-

-

1.535

Fornecimento municipal de
água ou serviços de água

3.264.032

3.160.999

2.873.455

3.497.057

3.473.158

3.756.510

Total

4.812.253

4.499.773

4.146.052

4.688.723

4.661.123

4.886.204

Água superficial e
subterrânea
Água pluvial coletada

18% da redução no consumo de água por tonelada nos
nossos processos de fabricação desde 2009
(GRI 303-1, 303-2, 303-3)

Nos últimos anos, atualizamos nossa tecnologia de tratamento de água e reproduzimos as melhores práticas para reduzir o consumo
em todas as nossas plantas.
m3 GLOBAIS
Volume total de água
tratada reutilizada
% de água tratada e reutilizada
do volume total consumido

2012

2013

2014

2015

2016

2017

416.003

1.523.300

431.222

420.744

452.646

537.779

9%

34%

10%

9%

10%

11%
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19% de aumento no
tratamento de águas
residuais provenientes das
fábricas em relação a 2016,
atingindo um aumento
acumulado de 106.557m3, ou
25% nos últimos 3 anos.

43 Piscinas Olímpicas

10.656 canos de água

Gestão de Resíduos (Global)

Compras

Manufatura
P&D

(GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3, 306: 103-1, 103-2, 103-3, 306-4)

Veículos
Logística

Centros
de venda

Melhoramos o nosso desempenho de produtos, reduzindo os resíduos e desenvolvendo embalagens
melhores, permitindo que esses elementos sejam valorizados. Além disso, em conjunto com outras
empresas, promovemos ações de redução e reciclagem em toda a nossa cadeia de valor, para atingir
pelo menos 90% de reciclagem nas nossas operações, participação em programas de pós-consumo nas
diferentes organizações, bem como uma redução de 30% no desperdício de alimentos na empresa.
Nossa estratégia de gestão de resíduos no âmbito global consiste em estratificar e promover sua redução
na cadeia de valor. Todos os nossos resíduos são gerenciados localmente.
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(GRI 301-2, 306-2)

Resíduos, toneladas

2014

2015

2016

2017

230.818

254.689

272.078

271.861

Não recicláveis

12.715

14.260

15.696

21.414

Manuseio especial

10.049

8.935

8.206

9.289

978

1.258

896

486

254.560

279.142

296.876

303.050

Recicláveis

Resíduos perigosos
Total de resíduos
eliminados
Total de resíduos destinados
a usos benéficos
Taxa de Resíduos totais Reciclados/
Reutilizados

240.867,00

263.624,00

280.283,70

281.150,00

94,62%

94,44%

94,41%

91,99%

*Pela primeira vez, reportamos os resíduos da Bimbo Ásia e, no caso da Bimbo Canadá, estamos considerando apenas o desperdício de alimentos. Os dados excluem Donuts, Marrocos, Índia e BQ.

30 Plantas
com 0 resíduos
para aterros
sanitários
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Aquisições

(GRI 301-1, 301-3)

Total de
embalagens
adquiridas em 2017
207.272 Toneladas

Materiais
renováveis
utilizados em 2017
131.823 Toneladas

Material

Tonelada
Métrica
2017

Papelão ondulado

86.920

Papelão dobrável

44.446

Resina plástica PE

39.855

Resina plástica PP
(Transparente)

18.174

Polipropileno Metálico

9.963

Alumínio (folha)

478

OPS

3.909

PET

2.626

Resina plástica PP (Impressa)

108

Twist-Tie (Laços de alambre)

64

Papel especial - Cera

126

Papel

457

Bandejas plásticas
biodegradáveis

145

Não incluímos a resina plástica PE para bandejas

Materiais não
renováveis
utilizados em 2017
75.449 Toneladas

Porcentagem de materiais
renováveis em 2017

63,60%

(GRI 301-1, 301-2, 301-3)

No Grupo Bimbo, melhoramos a tecnologia de utilização de embalagens, buscando a
reciclagem, redução e economia circular.

207.272 toneladas de
embalagens adquiridas

92% do total de resíduos
do processo de fabricação
é reutilizado/reciclado

Reduzimos em 46% a geração
de resíduos perigosos em
processos de manutenção de
fábricas vs. 2016

21 caminhões tipo Torton
de 20 toneladas vs. 2016

56

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Porcentagem de embalagens utilizadas provenientes de materiais reciclados
Material

Tonelada Métrica
2017

Papelão ondulado
Bandejas PET com pelo menos 50% de resíduos pós-consumo
Papel reciclado em caixas de papelão ondulado
HIPS Reciclado

15.201
826
38.052
66

Papelão dobrável

39.325

Materiais Reciclados (Toneladas)*

93.471

Proporção de materiais reciclados

45,10%

*A resina plástica PE das bandejas não foi considerada

93.471 toneladas de materiais reciclados

45,1% de todas as embalagens
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Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
(GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3)
Inovação Global
No Grupo Bimbo, os projetos de otimização de embalagens são
considerados prioritários e fazem parte da nossa Estratégia de
Gestão de Embalagens da empresa. O objetivo geral da estratégia
é encontrar soluções tecnológicas que possam ser implementadas
em todas as organizações do Grupo. Por esse motivo, promovemos
a Pesquisa de tecnologias que nos ajudem a reduzir o impacto dos
resíduos que geramos no meio ambiente.

Da mesma forma, realizamos um estudo de reciclagem
de embalagens pós-consumo, que demonstrou
ser possível reciclar filmes plásticos impressos,
metalizados e com aditivo oxidegradáveis, além da

viabilidade de reintegrá-los aos nossos processos na forma de
bandejas, racks para caminhonetes de distribuição, sacos ou
cestos de lixo, tampas, sinalização viária, etc., gerando assim um
exemplo de economia circular.
No âmbito da redução de embalagens, validamos o uso de uma
formulação de polietileno no México que melhora as propriedades
mecânicas nos sacos, o que otimizará o tamanho em cerca de 12%
nos Pães Tradicionais e em 17% nos Pães Integrais Além disso,
as equipes técnicas locais de cada organização desenvolveram
projetos para otimizar as embalagens: A Bimbo Bakeries USA
conseguiu reduzir o tamanho dos sacos de Pão Sara Lee em 15 e
dos produtos Arnold Brownberry e Oroweat Wide Breads em 8%. A
implementação ocorrerá em 2018.
A Barcel México homologou a estrutura utilizada para as
embalagens de snacks, obtendo uma redução de 31 toneladas de
plástico neste ano.

2,3 milhões de kg de redução global no uso de plástico
desde 2010 com as novas tecnologias para reduzir o
tamanho das nossas embalagens

A Bimbo Iberia substituiu o sistema de dupla embalagem para os
pães Thins, eliminando o saco de polietileno externo, e atualmente
usa apenas o invólucro de polipropileno que era tradicionalmente
utilizado como saco interno sem impressão, economizando com
isso pelo menos 40% do peso do material de embalagem utilizado
neste produto.
Na Bimbo Frozen, melhoramos a formulação de sacos para pão
fermentado, ao aprimorar as propriedades mecânicas, por meio
do uso do polietileno linear, visando reduzir em 5% as perdas e/
ou desperdícios de embalagens descartadas no meio ambiente.
Por sua vez, o Chile desenvolveu um projeto de otimização de
embalagens, que gerou uma redução de cerca de 230 toneladas
de plástico.
https://grupobimbo.com/es/optimizacion-de-empaques
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Logística
Iniciativas para a redução de resíduos:
México
• Implementação de um circuito logístico, que permite o
acondicionamento do produto.
• Monitoramento do consumo de baterias em
equipamentos de içamento (carregadeiras e
empilhadeiras).
Pós-consumo
2017 foi o primeiro ano de participação da ECOCE no México, com a
coleta de lixo em vários eventos, como o Futbolito Bimbo e quatro
locais da corrida Bimbo Global Energy Race. Da mesma forma,
realizamos testes-piloto para a coleta de invólucros em algumas
redes de supermercados. Por meio da coleta móvel, o programa
da ECOCE para a coleta de resíduos de polietileno flexível (sacos),
que são trocados por produtos básicos e reciclados nos ecopontos
(kg).
Participamos de programas de reciclagem pós-consumo em
diferentes países, como México, Brasil, Espanha, Reino Unido e
Canadá.
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Capital Natural (Cadeia de Suprimentos)
Matéria-prima
Compras

Desenvolvemos planos para cada área funcional global que
compõe a nossa cadeia de valor, incluindo ações claras para
reduzir os riscos ambientais nos próximos anos, bem como
melhorar a avaliação dos nossos impactos em toda a cadeia.
Atualmente, temos informações numéricas das fábricas e da
distribuição primária e secundária.
Cadeia de valor
Agricultura Sustentável
Como parte do nosso compromisso de trilhar um caminho
sustentável e com base na nossa Política Global de Agricultura
lançada em 2017, assinamos um acordo de colaboração com o
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),
que visa estimular práticas agrícolas sustentáveis para garantir
a segurança alimentar da população crescente no México e na
América Latina, que inclui:
• Implementação de um modelo de comércio integrado e a
compra responsável de milho e trigo no México
• Promoção de práticas agrícolas sustentáveis para melhorar
a produtividade dos agricultores e fortalecer toda a cadeia
de valor
• Aumentar as receitas dos pequenos produtores nas regiões
mais vulneráveis, oferecendo condições mais competitivas
e rentáveis
• Cuidado do meio ambiente
Os projetos piloto que vamos realizar envolverão os nossos
parceiros estratégicos: Cargil para milho em Bajío, Estado do
México e Hidalgo, e Bunge para trigo em Sinaloa e Sonora, no
México.1

(GRI 102-9, 102-10, 308: 103-1, 103-2,103-3)

Política global de óleo de Palma
Em 2017, em parceria com a The Forest Trust (TFT), envolvemos
fornecedores diretos, representando 95% do volume de óleo de
palma e semente de palma da empresa. (Em 2016, a participação
centrou-se em 90% do volume). Isso incluiu a comunicação do
compromisso de fornecimento responsável do Grupo Bimbo,
a coleta de dados de rastreabilidade no âmbito da fábrica
(atingimos 95% de rastreabilidade nos principais fornecedores)
e o acompanhamento da implementação da política junto aos
fornecedores de primeiro nível. No caso de fornecedores cujos
dados de implementação da política foram coletados em 2016,
conseguimos identificar avanços e oportunidades de melhoria,
além de realizar um acompanhamento direto para acordar
ações concretas e metas específicas com eles para uma melhor
implementação da política. Da mesma forma, apoiamos as
relações com produtores de óleo de palma para a nossa cadeia
de suprimentos na América Central e do Sul, onde a maior parte
do nosso volume de óleo de palma se origina.2
Bem-estar animal na produção de ovos
Criamos a Política Global de Ovos para compartilhá-la com os
nossos principais fornecedores, que define os requisitos mínimos
para assegurar que os nossos fornecedores em todo o mundo
cumpram os padrões mundiais de bem-estar animal.
Assinatura do manifesto do Cerrado no Brasil
O Grupo Bimbo assinou o Manifesto do Brasil para acabar com o
desmatamento do Cerrado no Brasil.
O Cerrado no Brasil abrange uma área de dois milhões de km2.
No Grupo Bimbo, como parte do nosso compromisso com a
sustentabilidade e o meio ambiente, participamos da Declaração
de Apoio aos Objetivos do Manifesto do Cerrado, um chamado
para deter o desmatamento nessa região do Brasil. A iniciativa
promove uma agricultura mais resiliente e práticas de planejamento
territorial para proteger esse ecossistema.
https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/FGB-EPR-02%20C%C3%B3digo%20de%20
Conducta%20para%20Proveedores%20de%20Grupo%20Bimbo.pdf
2
https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/FGB-EPR-02-Politica-Global-de-Aceitede-Palma.pdf
1
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(GRI 304-2, 304-3)

História de sucesso no México

Ser um agente de mudança na agricultura mexicana, apoiando
o desenvolvimento dos agricultores que colhem os produtos de
nosso interesse para poder garantir o abastecimento, diminuir
as importações, gerar produtividade e ser mais sustentável.
Nossas principais iniciativas são as seguintes:
Água
De acordo com o protocolo de plantação do Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a
irrigação é reduzida a quatro vezes (0-45-75-100 dias).
Redução de água de 807.600 m3/ha (2 milhões l = 2.000 m3ha)
(Calculada para sementes onde a irrigação é reduzida (4/5).

Agricultura
A metodologia da CIMMYT será aplicada para trigo e milho
e teremos uma ferramenta que medirá as quantidades de
aplicação. O anteriormente disposto é realizado para fins de
Agricultura de conservação.
Temos um rendimento médio de 5 a 5,5 ton/ha, de acordo com
a metodologia de manejo responsável da CIMMYT. A estratégia
visa reduzir os custos de cultivo irrigação.
Sistema Silvipastoril para Cabras
Com este projeto, aumentamos o rendimento da produção
de leite por cabra, além de utilizar a silagem de milho como
fertilizante para reduzir o desmatamento.

(GRI 304: 103-1, 103-2, 103-3, 304-3)

Reforestamos México
Em 2017, junto com Reforestamos México, AC, unimos forças com
61 empresas que investiram recursos e mais de 13.800 voluntários
para reflorestar 196.45 hectares de florestas e apoiar a conservação
de 947.26 hectares nos ecossistemas florestais do México.
Segundo informações da organização civil Reforestamos México
A.C., os reflorestamentos realizados no Bosque de la Primavera,
em Jalisco, no Parque Nacional Cumbres de Monterrey, em Nuevo
León, e em Nevado de Toluca, no Estado do México, apresentam
uma taxa de sobrevivência estimada para o ano de 2017, da ordem
de 76,00%. No entanto, e visando ter informações atualizadas para
2018, estamos realizando avaliações de campo em cada área
cultivada por meio de um agente externo.
Cada um dos reflorestamentos estabelecidos é apoiado durante
os três primeiros anos com diversas atividades de manutenção,

o que beneficia significativamente a sua sobrevivência, além de
gerar benefícios sociais para os funcionários por meio da geração
de empregos temporários para pessoas de baixa renda das
comunidades apoiadas.
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Localização dos habitats recuperados

Nevado de Toluca
no Estado do México
Área de Proteção de Flora e Fauna
Hectares restaurados 109,25
Hectares conservados 297,26

La Primavera
no Estado de Jalisco
Área de Proteção de Flora e Fauna
Hectares restaurados 55,50
Hectares conservados 650

Tzitzio
no Estado de Michoacán
Área de Restauração Ecológica
Hectares restaurados 1,00

Sierra de Manantlán
no Estado de Colima
Área de Restauração Ecológica
Hectares restaurados 1,00

Parque Educativo
no Estado de Veracruz
Área de Restauração Ecológica
Hectares restaurados 1,00

Cuenca de la Soledad, Pinal del
Zamorano, Temascatio e Parque
Bicentenario
no Estado de Guanajuato
Área de Restauração Ecológica
Hectares restaurados 7,00

Ciénega de González, El Pajonal,
Huasteca, Laguna de Sánchez e San
Juan Bautista
no Estado de Monterrey
Área de Restauração
Parque Nacional
Hectares restaurados 6,50

Bicentenario, Rafaela Padilla e
Teleférico
no Estado de Puebla
Área de Restauração
Parque Recreativo
Hectares restaurados 3,50

Sierra de Tepotzotlan
no Estado do México
Área de Restauração do Parque
Estadual
Hectares restaurados 4,70

Joya la Barreta e El Cimatario
no Estado de Quéretaro
Área de Restauração
Parque Recreativo
Hectares restaurados 6,75

Kai Lu´um
no Estado de Yucatán
Área de Restauração
Parque Recreativo
Hectares restaurados 0,25

Total de hectares restaurados 196,45
Total de hectares conservados 947,26
Total de Voluntários 13.807

caso de sucesso no México
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Entre os casos de sucesso de 2017, podemos citar o “Intercâmbio
de Experiências de Pecuária Sustentável”, organizado pela
Reforestamos México, nos dias 11 e 12 de maio, no qual os criadores
de gado do entorno da Reserva Privada El Zapotal, no município
de Tizimín, Yucatán, México, compartilharam sua experiência de
boas práticas de pecuária sustentável com 18 agricultores de
cinco localidades em Quintana Roo e Campeche, onde a principal
razão para o desmatamento é a pecuária, já que exige grandes
extensões de terra para a alimentação do gado (0,6 vacas/ha).
Devido a isso, ficou comprovado que os Sistemas Silvipastoris
(SSPi) são uma alternativa melhor, pois oferecem serviços
ambientais melhores e maior produtividade. Da mesma forma,
eles evitam a liberação de CO2armazenado no solo e preservam a
biodiversidade do local.
Como resultado deste encontro, os participantes definiram
compromissos para a implementação do SSPi e as boas práticas
de pecuária sustentável nas suas terras.

compras
(GRI 308-1, 308-2, 414: 103-1, 103-2, 103-3, 414-1, 414-2)

De acordo com a nossa estratégia 2020, em 2016 realizamos um
teste piloto com alguns fornecedores e, para 2017, definimos que
a pesquisa será aplicada a todos os fornecedores de matériasprimas e embalagens. O objetivo disso é saber como eles estão nos
pilares da sustentabilidade com os quais trabalhamos atualmente
nessas duas categorias, e assim poder definir uma estratégia para
trabalhar em conjunto, que gere um impacto nos nossos pilares de
sustentabilidade.
(GRI 308-2)

No projeto Compras Verdes, a etapa 1 consiste na aplicação da
pesquisa de Sustentabilidade, que nos permite identificar os
possíveis riscos que cada fornecedor tem em cada insumo que
controla no pilar ambiental. A pesquisa é classificada em três
níveis de cumprimento: 1 básico, 2 intermediário e 3, o nível mais
avançado.

Nossos principais resultados:
Jovem Empreendedor Florestal
O Jovem Empreendedor Floresta é uma iniciativa da Reforestamos
Matérias-primas
México A.C., com o apoio do Grupo Bimbo, CONAFOR, INADEM e
BBVA Bancomer, que promove o talento e a visão empreendedora Nível 2: 20%
Nível 1: 3%
de jovens latino-americanos, e por meio do qual buscamos
melhorar suas habilidades para desenvolver iniciativas no setor
florestal que promovem a gestão sustentável dos recursos e
forneçam soluções ecológicas para o desmatamento.

Embalagem
Nível 1: 17%

Nível 2: 2%

Na edição de 2017, convidamos mais de 1.300 estudantes de
silvicultura e recebemos 112 propostas com a participação de
60 universidades mexicanas e latino-americanas. O vencedor
nesta ocasião foi o Projeto Thara de um jovem empreendedor da
Universidade Agrária de La Molina em Lima, Peru.
Continuaremos o programa em 2018, com o objetivo principal de
divulgar o evento e convidar os principais públicos a participar
da próxima edição, pois acreditamos firmemente que devemos
confiar no desenvolvimento de agentes de mudança que possam
causar um impacto nas comunidades e, assim, melhorar o planeta
para as gerações futuras.

Nível 3: 77%

Nível 3: 81%
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Teste piloto, cultivo de trigo, México
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“Construir para durar, construído
para transformar”
Reynaldo Reyna, Director Global de Serviços

65

PROGRAMA DESEJO

(GRI 412-3, FP5)

Desenvolver parceiros de negócios externos (fornecedores),
promovendo uma cultura de melhoria contínua nas operações,
verificando o cumprimento dos requisitos mínimos que
estabelecemos nas diferentes categorias, para obter segurança e
qualidade alimentar, além de segurança ocupacional e ambiental
entre os fornecedores de Pequenas e Médias Empresas.
Escopo
O programa centra-se nas micro, pequenas e médias empresas,
cadastradas como fornecedores do Grupo Bimbo. O programa
abrange oito categorias diferentes: alimentos, embalagens, frete,
serviços de manutenção, conservação de edifícios, veículos,
visibilidade e montagem.
Desenvolvimento
O processo consiste em cinco etapas:
1. Reunião inicial, na qual apresentamos os requisitos.
2. Processo de implementação e esclarecimento de dúvidas.
Nesta etapa, o fornecedor deve cumprir os requisitos
solicitados pelo Grupo Bimbo.
3. Processo de verificação, com um agente externo que
observa as instalações do fornecedor, para verificar,
utilizando uma lista de verificação aprovada pelo Grupo
Bimbo, o cumprimento de cada item solicitado. O processo
inclui a revisão de documentos e inspeções no local.
4. Processo de entrega do plano de ação. Nesta etapa, o
fornecedor apresenta as ações, com as quais mitigará
ou eliminará as observações detectadas na verificação,
com uma data de compromisso e responsável pelo
acompanhamento.
5. Verificação nas instalações do Grupo Bimbo. Esta etapa
aplica-se exclusivamente às categorias de manutenção,
conservação de edifícios e visibilidade.
https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

Total de PMEs

948

Número de PMEs
no programa

466

% de progresso

49%
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Somos Agentes Ativos

(GRI 413: 103-1, 103-2, 103-3, 413-1,
413-2, FP4)

no Desenvolvimento da Comunidade
Trabalhamos em parceria com ONGs para enfrentar os desafios
existentes nas comunidades nas quais estamos presentes, para
devolver-lhes parte do que elas nos dão.
Juntamente com associações civis, organizações não
governamentais, sociedade civil, iniciativa privada e governo, e por
meio de doações voluntárias, financeiras e em espécie, da empresa
e de nossos funcionários, continuamos apoiando com ações que
focam os temas de educação, promoção da atividade física, saúde
e nutrição, meio ambiente, além dos desastres naturais. O Grupo
Bimbo multiplica as ajudas econômicas dos nossos funcionários.

47% dos nossos funcionários no México contribuíram com
doações voluntárias para ONGs e desastres naturais

(GRI 203: 103-1, 103-2, 103-3, 203-2)

Programa de Doações
Juntamente com associações civis de todo o mundo, e por meio
de doações da empresa e de nossos funcionários, apoiamos
várias ações que elas realizam e que beneficiam diretamente as
comunidades e a sociedade em geral.

Organização

Doações
Econômicas

Doações
de Produtos

Total
Doações

México

67

39

106

EUA / Canadá

57

548

605

América Latina

18

237

255

142

824

966

Total

Este ano, realizamos um total de 966 doações, tanto econômicas
quanto de produtos, totalizando 123 milhões de pesos em apoio a
mais de 900 associações.
Voluntariado
No Grupo Bimbo, estamos comprometidos com a sociedade
e com o mundo para contribuir e enfrentar os desafios, visando
poder cumprir a Missão do nosso Programa de Voluntariado.
Nosso programa de voluntariado inclui doações econômicas e
em dinheiro, além do oferecimento do tempo livre dos nossos
funcionários.
Por meio do nosso programa, apoiamos ONGs de todo o mundo
que desenvolvem iniciativas para promover hábitos alimentares
saudáveis, o bem-estar e a educação, bem como os cuidados
com o meio ambiente, juntamente com os esforços de mais de
22.000 voluntários e da sociedade em geral.
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É importante mencionar que, pela primeira vez, a Argentina, o Chile,
o Paraguai e o Peru realizaram ações voluntárias simultaneamente.
Os funcionários desses países participaram doando seu tempo,
durante um dia no final de semana com suas famílias, o que
enriqueceu a atividade.
Bimbo Argentina: Pintamos a sua Escola
Esta ação foi realizada no âmbito do Programa de Voluntariado
de Gestão Corporativa e do Programa de Diversidade e Inclusão.
Mais de 20 funcionários participaram juntamente com suas
famílias, pintando seis salas de aula, bem como os corredores da
Escola Secundária No. 14 na cidade de Derqui de Pilar Partido, na
Argentina, com a participação de quase 100 crianças.
Ideal Chile: Um bom vizinho relacionado à nossa cultura de
diversidade e inclusão
Juntamente com a Buen Vecino e a Fundação Mi Parque, 30
voluntários da Bimbo Chile trabalharam no projeto de recuperação
de quatro áreas de lazer do Jardín de Niños “Arturo Pérez Canto”,

no Distrito Quilcura. Esta instituição está localizada em uma das
áreas mais vulneráveis do setor, sendo frequentada por mais de
130 crianças de mais de seis nacionalidades e vários níveis de
ensino.
Paraguai: Melhoramos as condições de estudo dos jovens
O voluntariado foi realizado na escola Dr. Fernando de la Mora,
na qual os voluntários pintaram a sala de aula e plantaram
flores, visando melhorar as condições de estudo dos jovens que
frequentam a escola.
Bimbo Peru: plantamos 50 figueiras na Residencia de la
Sagrada Familia
Um grupo de colaboradores do Grupo Bimbo Peru reuniu-se para
realizar o sonho do Irmão Miguel de ter áreas verdes e grandes
árvores sob as quais as crianças pudessem brincar, ensinandolhes a importância do reflorestamento e do cuidado com o meio
ambiente, por meio da doação de 50 figueiras que foram plantadas
pelos nossos voluntários juntamente com as crianças da escola.

Voluntariado em 2017

EUA e Canadá

1.159

México

18.101

Total 22.715

América Latina

3.335

Ásia

120
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(GRI 419: 103-1, 103-2, 103-3, FP4)

“Procuramos transcender e perdurar por meio de ações sustentáveis que contribuam
para o desenvolvimento de nossos funcionários e das comunidades nas
quais vivemos e trabalhamos, comprometidos com a criação de valor a longo prazo”
Raúl Argüelles Díaz González,
Diretor Global de Pessoal e Assuntos Corporativos. CSO

Desastres Naturais
Com base na nossa Política de Desastres Naturais, a Diretoria Global de Relações Institucionais – no caso do México –
é responsável por operar e administrar os recursos do fundo, canalizar os pedidos de doações e/ou apoio financeiro
recebidos de todas as Organizações e submetê-los à aprovação da Diretoria Geral do Grupo e do Comitê de Investimento
Social. Da mesma forma, ela deverá reportar as ajudas concedidas ao Comitê semestralmente.
Comitê de Investimento Social
Determina o tipo de apoio que será dado à comunidade.
Autoriza a contribuição da empresa, de acordo com o valor
doado pelos funcionários.

Diretoria de RH da Organização
Envia comunicações aos funcionários, convidando-os a fazer
doações voluntárias.

Em caso de apoio financeiro, define o valor.

Registra as ajudas concedidas e informa a Diretoria Global de
Relações Institucionais sobre as doações realizadas.

Diretor Geral da Organização afetada
Informa o desastre à Diretoria Global de Relações Institucionais
para que esta o submeta ao Comitê de Investimento Social.

Diretoria de Operações do país
Determina o produto que pode ser doado e realiza a
coordenação local, de acordo com a política.

Em 2017, devido aos terremotos que afetaram o México, nossos funcionários ajudaram as vítimas por meio de doações financeiras e em
espécie. Para cada peso doado, o Grupo Bimbo doou mais dois pesos.
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Por meio das doações de nossos funcionários e da participação da empresa, os recursos arrecadados em setembro de 2017 no México
foram destinados à ajuda aos desastres naturais para os funcionários e comunidades afetadas pelos terremotos.
Valor em pesos
Doações financeiras dos
funcionários $8,3 M
O Grupo Bimbo doou
dois pesos por cada
peso doado pelos
funcionários

Total de
doações da
Bimbo e dos
funcionários

$24,9 M

$16,6 M

Bimbo Canadá
Marketing
com Causa

$0,8 M

Doação da Global
Energy Race

$1,75 M

194.000 produtos

$4,2 M

doados

494 viagens para
entregar produtos às
comunidades afetadas
= 3.131 toneladas

$5,4 M

Causa
• Ajuda na reconstrução de 18
escolas públicas no México
• Ajuda a 300 funcionários que
foram afetados pelos terremotos
de 2017

• Escola de Enfermagem e
Emergências da Cruz Vermelha
Mexicana

• Ajuda às pessoas afetadas pelo
terremoto

Total da doação +37 milhões de pesos mexicanos
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(GRI 203-1)

Bom Vizinho

Avanço do Programa Bom Vizinho

O Programa Bom Vizinho, que atualmente faz parte do nosso
Voluntariado do Grupo Bimbo, evoluiu para detectar as
necessidades nas comunidades nas quais estamos presentes, e
assim poder desenvolver e implementar projetos em benefício
dos nossos vizinhos que vivem nessas comunidades.
Desde 2012, data de início do programa, contribuímos com 586
projetos em todo o mundo, ajudando as comunidades que estão
ao redor dos nossos centros de trabalho. Os projetos incluem
a melhoria da infraestrutura, remodelagem e restauração de
espaços públicos e privados e reparos, entre outros.

132

132

2016

2017

120
77

94

31

2012 2013

2014

2015

Projetos Concluídos
Planta/Centros de Distribuição

2017 Projetos concluídos

México

37

EUA e Canadá

69

América Latina

24

Ásia

1

Europa

1

Total geral do Grupo Bimbo

132

+ 580

Avanço do Programa
Bom Vizinho

projetos de Bom
Vizinho concluídos em
todo o mundo desde
2012

Programa “Deserto dos Leões Orgulhosamente Limpo”

23 dias de limpeza

/ 18 toneladas de lixo
coletados no México

Nosso Programa Ambiental e Social surge como uma extensão
da Campanha Nacional “Limpiemos Nuestro México”, criada pela
Fundación Azteca com o apoio do Grupo Bimbo e que tem como
principal função conscientizar os visitantes e a população da área
sobre a gestão adequada do lixo que é gerado na floresta.
Em 2017, atingimos as seguintes realizações como parte da
primeira etapa do Programa:
1. Instalação de 4 recipientes para resíduos sólidos em
diversas áreas da zona e um para resíduos inorgânicos
recicláveis dentro do Ex Convento. Todos eles foram
adaptados às normas da Cidade do México de gestão de
resíduos.
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Os Líderes Ambientais fizeram visitas de acompanhamento
para garantir o uso e a manutenção adequados dos
recipientes, e a “Brigada dos Leões”, responsável pela
limpeza do parque, recebeu treinamento e equipamentos
para mantê-lo.
2. Em 2017, 180 voluntários, formados por famílias de
Cuajimalpa, participaram das jornadas de Educação
Ambiental e Limpeza.
3. Realizamos 27 Jornadas de Educação Ambiental, ajudando
1.280 pessoas a entender a importância da preservação do
meio ambiente.
4. Realizamos 22 tours informativos com os visitantes do
Parque, nos quais estes foram convidados a coletar o lixo
que geraram durante a sua visita, fornecendo-lhes sacos
com a imagem do programa. 420 famílias participaram
entre junho e dezembro.
5. Ministramos o workshop de treinamento “Gestão de
Resíduos Sólidos no Parque Nacional Desierto de los
Leones”, no qual oferecemos um conjunto de ferramentas
para o descarte e aproveitamento de resíduos aos
frequentadores do Parque. Conseguimos a participação de
100 pessoas.
6. Elaboramos um diagnóstico e propostas resolutivas sobre
o problema de gestão de resíduos, que foi apresentado à
Delegação Cuajimalpa para estabelecer compromissos.
7. Desenvolvemos o Projeto “Zero Unicel no Desierto de los
Leones”, por meio do qual conseguimos que 10 empresas
da área do Ex Convento utilizem material biodegradável.
www.limpiemosnuestromexico.com/desierto

Líderes do amanhã
Por meio da distinção Líderes do Amanhã, apoiamos a liderança
e o talento acadêmico de jovens brilhantes – familiares de
funcionários – bem como de oportunidades de desenvolvimento
pessoal e profissional, oferecendo bolsas de estudo com o TEC de
Monterrey. Também lhes oferecemos atividades de colaboração,
ampliando sua visão do mundo empresarial e suas habilidades
acadêmicas, obtendo seu compromisso de se tornarem agentes
de mudança.
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Línea Comenta
No Grupo Bimbo, nossas crenças representam uma parte
fundamental da filosofia. Por meio dela, procuramos criar e
oferecer as melhores condições de igualdade de oportunidades
de emprego, diversidade e inclusão, além de fortalecer a nossa
cultura de segurança. Desta forma, honramos a nossa regra de
ouro: Respeito, Justiça, Confiança e Afeto.
Promovemos e reforçamos nosso Código de Ética entre nossos
funcionários, bem como junto ao Conselho de Administração,
além do nosso Código de Conduta com os nossos fornecedores.
Para monitorar o seu cumprimento, temos um programa de
comunicação direta chamado “Línea Comenta”, que fornece um
canal de comunicação confiável e oportuno para fazer quaisquer
comentários sobre violações dos códigos e também permitir
acompanhar e resolver qualquer comunicação. O programa
está disponível para os nossos funcionários e fornecedores
nos diferentes centros de trabalho do Grupo. Esta ferramenta
demonstrou sua eficiência, permitindo-nos melhorar as áreas de
oportunidade que temos nos diferentes processos. De acordo
com a nossa política, o programa Línea Comenta atende e resolve
todas as comunicações rapidamente.
Classificação de relatórios 2017

Relações
Trabalhistas

Total 838
em 20 países

212

Recebemos visitantes de todas as idades, desde o ensino primário
até de universidades, instituições acadêmicas estrangeiras,
deficientes físicos, idosos, consumidores, fornecedores e outras
partes interessadas.
Nosso programa de Visitas à Planta continua obtendo sucesso
e aceitação. Nossos convidados têm uma experiência completa
que inclui a maneira na qual os nossos produtos são elaborados.
Assistem palestras sobre os processos de fabricação e controle de
qualidade, dicas para adotar estilos de vida saudáveis, boa nutrição
e a importância da atividade física diária, além de alternativas
aplicáveis para cuidar do meio ambiente.

767.738
visitantes
no México

155.504

visitantes
na América Latina

Total de

923.242
visitantes

(GRI 102-17, 102-33, 102-34)

Descumprimentos
do Código de
Ética

556

Visitas à Planta
O programa de Visitas à Planta permite estarmos mais próximos,
ouvirmos e compartilharmos experiências de aprendizagem com
os nossos visitantes.

Assédio
Sexual

Diversidade
e Inclusão

Segurança
e Bem-Estar

Fornecedores

35

18

15

2

75

Argentina
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Temos
Sentido humano

(GRI 102-8, 401: 103-1, 103-2, 103-3, 406: 103-1, 103-2, 103-3)

Reconhecemos a dignidade da pessoa. Valorizamos o talento, a
experiência, o conhecimento e opinião dos nossos funcionários

Respeito, Justiça, Confiança e Afeto representam a nossa
Regra de Ouro
No Grupo Bimbo, estamos comprometidos globalmente a trabalhar
todos os dias para nos tornarmos o lugar preferido para trabalhar
na indústria, assegurando líderes exemplares e congruentes
com as nossas crenças, bem como funcionários comprometidos
com a visão, promovendo uma cultura de diversidade, inclusão
e não discriminação, em que haja Segurança e Bem-estar, e
desenvolvimento humano.
A missão do Pilar Funcionários é contribuir com o propósito de
“Ser uma Empresa Sustentável, Altamente Produtiva e Totalmente
Humana”.
Nossa visão é Liderar com Segurança e Saúde Organizacional
Superior, alinhados à melhoria contínua.

Somos a maior panificadora do mundo,
com mais de 138.000 funcionários

distintos

de 32 países
Entendemos que uma das nossas principais funções é oferecer
às pessoas um trabalho produtivo e contribuir para o seu
desenvolvimento. Cada um dos nossos centros de trabalho
é responsável pela contratação do pessoal necessário para a
execução dos processos. Com isso, a visibilidade sobre prazos,
requisitos e vagas oferece maior precisão e conformidade.
Anualmente, coletamos essas informações para analisar dados
e conhecer o comportamento da nossa empresa em termos de
contratação e permanência.

México
Funcionários na folha de
pagamentos 76.446
Trabalhadores terceirizados 444
Total 76.890

Estados Unidos e Canadá
Funcionários na folha de
pagamentos 25.693
Trabalhadores terceirizados 431
Total 26.124

América Latina
Funcionários na folha de
pagamento 21.214
Trabalhadores terceirizados 1.897
Total 23.111

Ásia
Funcionários na folha de
pagamentos 1.332
Trabalhadores terceirizados 31
Total 1.363

Europa
Funcionários na folha de
pagamentos 4.602
Trabalhadores terceirizados 413
Total 5.015

Total na folha de pagamentos do
Grupo Bimbo
Funcionários na folha de
pagamentos 129.287
Trabalhadores terceirizados 3.216
Total 132.503
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132.503

Total de funcionários
no Grupo Bimbo
* O total não inclui Índia (2.368), Marrocos (267),
BQ (2.307), Soltex (20), Bays BBU (106), Arysta
BBU (600), que, em conjunto, totalizam mais de
138.000 funcionários.

(GRI 202-2)

Porcentagem de altos executivos
provenientes da comunidade local

México
89,7%

Estados
Unidos e
Canadá
90,5%

América Latina
32,0%

Ásia
50,0%

Europa
64,3%

Total Grupo
Bimbo
80,1%
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Emprego

(GRI 102-21, 202: 103-1, 103-2, 103-3, 401-1)

Contribuímos para o propósito de ser uma empresa sustentável, altamente produtiva e totalmente humanizada, por meio do equilíbrio
entre o número adequado de pessoas que contribuem com o seu trabalho em cada cargo, posição e nível, e a remuneração que cada
uma recebe de forma competitiva em relação à média do mercado, favorecendo a equidade interna. Da mesma forma, temos duas
políticas que gerenciam a atribuição temporária ou de longo prazo de funcionários.
Para as nossas partes interessadas, é importante conhecer a nossa taxa de não permanência, que confere maior confiança para a
nossa empresa, pois temos funcionários com muita experiência, motivação e que também recebem um acompanhamento de suas
necessidades ano após ano.

A participação de
executivos locais

aumentou
82%
mundialmente
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Pessoal Ativo (no
final de dezembro
de 2017)

Total de
desligamentos
2017

Novas
contratações

Total de novos
funcionários que deixam
o emprego no ano

% Não
permanência

% de novos funcionários
por região e idade vs. o
total global de novas
contratações

México

76.444

17.187

13.681

7.271

22

63

Com menos de 30 anos

18.847

8.585

8.019

4.580

46

37

Entre 30 e 50 anos

49.851

7.682

5.577

2.635

15

26

7.746

920

85

56

12

-

25.684

2.996

2.967

756

11

14

3.158

690

1.130

292

22

5

Entre 30 e 50 anos

10.813

1.238

1.321

344

11

6

Com mais de 50 anos

11.713

1.068

516

120

9

2

América Latina

21.211

5.707

3.369

1.298

26

15

Com menos de 30 anos

6.080

2.223

1.806

727

37

8

Entre 30 e 50 anos

13.505

3.117

1,494

550

23

7

Com mais de 50 anos

1.626

367

69

21

23

-

Ásia

1.331

576

180

237

43

1

251

198

62

103

79

-

1.026

361

118

134

35

1

54

17

-

-

31

-

4.602

1.714

1.607

901

37

7

586

478

375

334

82

2

2.504

1.011

968

487

40

4

1512

225

264

80

15

1

129.272

28.180

21.804

10.463

22

100

Com menos de 30 anos

28.922

12.174

11.392

6.036

42

52

Entre 30 e 50 anos

77.699

13.409

9.478

4150

17

43

Com mais de 50 anos

22.651

2.597

934

277

-

4

Funcionários por Região

Com mais de 50 anos
Estados Unidos e Canadá
Com menos de 30 anos

Com menos de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Com mais de 50 anos
Europa
Com menos de 30 anos
Entre 30 e 50 anos
Com mais de 50 anos
Total Global

*Não inclui Índia (2368), Marrocos (267), BQ (2.307), Soltex (20), Bays BBU (106), Arysta BBU (600)
*Não incluídos pela falta de dados de idade: 8 Canadá, 2 Barcel México, 1 Moldex, 1 China, 2 América do Sul e 1 América Central
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Mulheres em cargos executivos

2015

14%

2017

24%

(GRI 401-3)

Licença paternidade/maternidade

Região /
Sub-região

Funcionários com
direito a licença/
afastamento
temporário para fins
de maternidade/
paternidade

Funcionários que
exerceram sua
licença/afastamento
temporário para
maternidade/
paternidade

Total de funcionários
que foram
reincorporados

Total de funcionários
que mantêm seus
empregos um ano
Indicador de retorno
após
terem regressado

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

2.531

496

2.531

496

2.530

463

2.530

89

111

89

111

88

108

135

90

135

89

135

Brasil

81

69

81

69

Ásia

27

129

27

129

México
América
Central
América do
Sul

Homens Mulheres

Taxa de retenção

Homens

Mulheres

Homens

Women

463

100%

93%

100%

100%

88

108

99%

97%

100%

100%

89

135

89

100%

100%

100%

100%

81

65

68

49

100%

94%

84%

75%

27

128

26

75

100%

99%

96%

59%

81
(GRI 408: 103-1, 103-2, 103-3, 408-1, 409: 103-1, 103-2, 103-3)

Trabalho Infantil
Não há contratação de menores. A partir do processo de seleção,
quando o candidato for aceito, dentro dos requisitos são solicitados
documentos que comprovem sua maioridade (certidão de
nascimento ou documento de identidade local). A área de seleção
de pessoal do Grupo Bimbo realiza o processo de recrutamento
diretamente, garantindo que os candidatos a serem contratados
sejam maiores de idade.
Realizamos revisões funcionais internas, para assegurar que os
dados de nossos funcionários, tais como idade, senioridade, etc.
estejam de acordo com as nossas políticas internas, garantindo
assim que não haja menores trabalhando em nossos centros de
trabalho. Por outro lado, no Grupo Bimbo não realizamos trabalhos
considerados perigosos.
Trabalhamos com nossos fornecedores constantemente para
assegurar que eles respeitem as garantias trabalhistas de seus
funcionários, bem como a contratação exclusiva de adultos.

(GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3, 410-1, 412: 103-1, 103-2, 103-3)

Capacitação e Treinamento
O treinamento é fundamental no Grupo Bimbo, e buscamos
constantemente compartilhar campanhas de comunicação
nas quais motivamos os funcionários a fazer cursos na nossa
plataforma “GB University”. Por meio do seu comitê, os responsáveis
pelo desenvolvimento de cada Unidade de Negócio conhecem
e monitoram o cumprimento do plano anual de capacitação e
treinamento.
Anualmente, as Unidades de Negócio geram um Plano de
Capacitação e Treinamento com o número total de sessões a
serem realizadas e o cumprimento mensal é avaliado.
A meta anual é ter 10 horas ou mais de treinamento por funcionário
em cada unidade de negócio. Há um registro do total de horas
on-line e presenciais para avaliar a melhoria deste indicador
anualmente. Da mesma forma, é importante que todos os
funcionários realizem nossos cursos institucionais em questões de
Direitos Humanos.

(GRI 102-7, 404-1)

Total de horas de treinamento
GB University
Categoria de Trabalho

Cenário Básico

Total de horas de
treinamento

Média de horas
por funcionário

Funcionários

% de Funcionários

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Total

Mulheres

Homens

Total

189.315

812.108

10

9

19.275

93.533

112.808

17%

83%

100%

Supervisores

72.907

291.017

34

28

2.159

10.269

12.428

17%

83%

100%

Executivos e Diretores

17.887

52.409

18

17

977

3.074

4.051

24%

76%

100%

280.109

1.155.534

13

11

22.411

106.876

129.287

17%

83%

100%

Operacionais e
Administrativos

Total Mundial

Os dados populacionais excluem terceirizados
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12 horas de treinamento por mulher /

10 por homem

(GRI 412-2)

Total de horas de treinamento
de funcionários em Direitos Humanos

Curso de Aprimoramento Pessoal
Total de funcionários 129.287
3.111 funcionários
2,41%
treinados em 2017

Diversidade e Inclusão
Total de funcionários 129.287
3.796 funcionários
treinados em 2017 2,94%

Respeito no local de trabalho
Total de funcionários 129.287
220 funcionários
treinados em 2017 0,17%
(GRI 404-2, 201-3)

Durante o ano, implementamos 24 cursos para melhorar
as habilidades dos funcionários e os programas de ajuda
na transição, entre eles o Programa de “Boas-vindas”
ministrado a todos os funcionários que ingressam na
empresa, além de outros que visam cargos de liderança,
Gerentes de Desenvolvimento, pessoal operacional,
executivos e diretores.
Também realizamos dois programas de assistência de
transição, desenvolvidos para facilitar a continuidade
da gestão de encerramento de carreira, resultantes
da aposentadoria ou do término da relação trabalhista
“outplacement”, voltados para funcionários com mais de
60 anos para o México. O Chefe Imediato, juntamente
com a área de Recursos Humanos local, é responsável
por orientar os funcionários nos programas de transição
estabelecidos pelo Grupo Bimbo.
(GRI 404-3)

Pelo menos uma vez por ano, e com o conhecimento dos
funcionários, realizamos uma avaliação de desempenho,
baseada em critérios conhecidos pelo funcionário e
pelo seu líder. Esta revisão pode incluir uma avaliação
do chefe direto, colegas ou uma gama mais ampla de
funcionários, e também pode envolver o departamento
de pessoal.
Essas avaliações não apenas ajudam o desenvolvimento
do pessoal, como também contribuem para a gestão das
relações de trabalho.
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(GRI 404-2, 404-3)

GB Talent

Nível Profissional

Funcionários que foram
avaliados em seu desempenho
e receberam feedback
Mulheres

Cenário básico
% de Funcionários que
foram avaliados em seu
desempenho e receberam
feedback

Homens Mulheres

Homens

Funcionários

Mulheres

Homens

% de Funcionários

Total

Mulheres

Homens

Total

Operacionais e
Administrativos

12.145

63.648

65%

68%

18.650

92.989

111.639

17%

83%

100%

Supervisores

1,939

8.806

93%

94%

2.090

9.412

11.502

18%

82%

100%

Executivos e
Diretores

891

3.637

91%

94%

982

3.864

4.846

20%

80%

100%

Total Mundial

14.975

76.091

69%

72%

21.722

106.265

127.987

17%

83%

100%

Os dados (excluindo terceirizados) foram calculados para o final de maio de 2017, quando o período de avaliação de desempenho do Grupo Bimbo é concluído

69% das mulheres e 72% dos
uma avaliação de desempenho

homens receberam

(GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3, 201-3)
Remuneração
Nossa Política de Remuneração é baseada em um modelo de
Remuneração Total (Total Rewards), que considera uma abordagem
integrada que inclui: Remuneração, Benefícios, Treinamento,
Desenvolvimento e Ambiente de Trabalho. De acordo com isso,
temos um plano projetado para que a remuneração permaneça
atual e competitiva.

Nossa política foi desenvolvida considerando uma melhor
qualidade de vida dos funcionários, bem como o seu bem-estar.
Em 2017, para as operações do México, emitimos a Política de

Maternidade e Paternidade, que contém as diretrizes específicas
para se afastar por alguns dias e trabalhar meio período. No caso
das operações fora do México, a legislação de cada país estabelece
os critérios. Da mesma forma, desenvolvemos nossa Política de
Mobilidade, que beneficiará os funcionários da nossa equipe que
migram para outros países nos quais estamos presentes.
No Grupo Bimbo, estamos desenvolvendo iniciativas novas e
criativas para recompensar os funcionários de alto desempenho.
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(GRI 401-2)

Tempo
Integral

Meio
Período

Temporários

Regiões onde se aplica

Ações (Stock Options),
Níveis: 1º Executivo e
Diretores

X

Brasil, Canadá, China, Ibéria, América Central, América do Sul, México, Reino
Unido e EUA

Automóvel oferecido,
níveis: 1º e/ou 2º
Executivos e/ou Diretores

X

Canadá, Colômbia, Guatemala, Honduras, Ibéria, América do Sul, México,
Nicarágua, Panamá, Reino Unido, EUA, Venezuela e Brasil

Licenças maternidade ou
paternidade

X

X

Canadá, Ibéria, América do Sul, Reino Unido, EUA e México.
Oferecidas a funcionários trabalhando em meio período somente na(o):
Ibéria, Reino Unido, EUA e Canadá.
Oferecidas a funcionários temporários apenas na(o): Ibéria e Reino Unido.

Bônus Anual por
desempenho

X

X

Check-up médico,
pelo menos nos níveis
Executivos

X

Cobertura por deficiência
ou invalidez

X

Seguro de vida

Seguro saúde

X

X

X

Brasil, Canadá, China, Ibéria, América Central, América do Sul, exceto
Paraguai, México, Reino Unido e EUA.
México e Reino Unido.

X

X

X

X

Brasil, Canadá, Colômbia, Ibéria, México, Panamá, Reino Unido,
EUA e Uruguai.
Oferecidas a funcionários temporários apenas na(o): Ibéria e Reino Unido.

X

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China, Ibéria, América Central, México, Peru,
Reino Unido, Uruguai e EUA.
Oferecido a funcionários temporários apenas em El Salvador, Honduras,
Brasil e Canadá.

X

É oferecido em todos os níveis: Argentina (exceto nível operacional), Brasil,
Chile, Equador e Honduras.
É oferecido no nível executivo em diante: Canadá, China, Colômbia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Ibéria, México, Nicarágua, Peru, Reino Unido e
EUA.
É oferecido no nível de Supervisor em diante: Panamá.
São oferecidos a funcionários temporários e que trabalham meio período
somente no: Reino Unido.

Apenas os benefícios oferecidos em mais de 40% dos países nos quais o Grupo Bimbo atua, e em pelo menos um nível hierárquico, são mostrados.
América Latina: reúne a Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Venezuela.
América do Sul: reúne a Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Paraguai.
Ibéria: agrupa Espanha e Portugal.
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Índice de aumento percentual da Remuneração total anual

México
Bimbo México
Taxa de aumento na
Remuneração anual
total*3,0

Estados Unidos
Bimbo Bakeries USA
Taxa de aumento na
Remuneração anual
total*3,3

Colômbia
América Latina
Taxa de aumento na
Remuneração anual
total*1,0

Brasil
Bimbo Brasil
Taxa de aumento na
Remuneração anual
total*3,3

(GRI 102-39)

Canadá
Bimbo Canadá
Taxa de aumento na
Remuneração anual
total*1,16

Chile
América do Sul
Taxa de aumento na
Remuneração anual
total*1,10

*Número de vezes no qual o funcionário com a maior receita aumentou a porcentagem de sua remuneração total anual
vs. a média da porcentagem de aumento da remuneração total anual dos demais funcionários.
As informações dos seis países com a operação mais importante são apresentadas com base no valor estimado de venda de 2017 e no número de funcionários
não operacionais.
Consideramos no cálculo: funcionários não operacionais em regime de tempo integral, excluindo funcionários trabalhando meio período, projetos específicos e
atribuídos a cargos internacionais, funcionários ocupando cargos regionais nos países considerados e aqueles funcionários excluídos do aumento anual porque
receberam uma promoção ou são recém-contratados.
A remuneração total anual considera a receita anual com base em: salário, remuneração garantida, incentivos, comissões, bônus de curto e de longo prazo.
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Proporção da remuneração anual total de mulheres versus homens*

México
Bimbo México
Administrativos 1,1
Supervisores 1,0
Executivos e Diretores 0,7

Estados Unidos
Bimbo Bakeries USA
Administrativos 1,0
Supervisores 0,9
Executivos e Diretores 1,0

Colômbia
América Central
Administrativos 1,1
Supervisores 0,9
Executivos e Diretores 0,7

Brasil
Bimbo Brasil
Administrativos 1,0
Supervisores 1,1
Executivos e Diretores 0,9

(GRI 405-2)

Canadá
Bimbo Canadá
Administrativos 0,8
Supervisores 0,9
Executivos e Diretores 1,0

Chile
América do Sul
Administrativos 0,8
Supervisores 1,0
Executivos e Diretores 1,1

*Número de vezes que as mulheres ganham em média vs. a remuneração total anual dos homens por nível de cargo.
As informações dos seis países com a operação mais importante são apresentadas com base no valor estimado de venda de 2017 e no número de funcionários não
operacionais.
Consideramos no cálculo: funcionários não operacionais em regime de tempo integral, excluindo funcionários trabalhando meio período, projetos específicos e cargos
internacionais, funcionários ocupando cargos regionais nos países considerados.
A remuneração total anual considera a receita anual com base em: salário, remuneração garantida, incentivos, comissões, bônus de curto e de longo prazo.

política de remuneração do grupo bimbo

(GRI 102-35, 102-36, 102-37)

Nossos salários estão acima do salário mínimo em todos os países
nos quais estamos presentes e garantimos que as condições de
contratação atendam o mínimo exigido pela legislação trabalhista.

que um cargo similar recebe, no mercado em que atuamos,
com as responsabilidades e o perfil de experiência, formação e
habilidades exigidos.

Além disso, determinamos a remuneração dos funcionários
considerando as avaliações de desempenho, que reconhecem
a consecução ou o excelente desempenho em relação às metas
estabelecidas e as habilidades demonstradas por eles, bem
como os resultados financeiros da nossa empresa em cada país
e mundialmente.
A remuneração de cada funcionário obedece ao seu cargo e o

As informações salariais utilizadas para esses comparativos e
a determinação dos respectivos níveis salariais são fornecidas
por terceiros, empresas de consultoria altamente reconhecidas
mundialmente em questões trabalhistas.
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Índices salariais padrão de entrada em comparação com o salário mínimo local

(GRI 202-1)

Moeda em US$
DADOS REPORTADOS EM 2018

Moeda local
DADO ORIGINAL

Definitivo

Informado por colega

Salário
Mínimo do país

Salário
Mínimo GB

ratio

Taxa de
câmbio em
11.jan.18

Bimbo

137,65

420,84

3,06

19,26

2.650,80

8.104,31

Barcel

137,65

324,58

2,36

19,26

2.650,80

6.250,56

El Globo

137,65

233,3

1,69

19,26

2.650,80

4.492,80

Corporativo

137,65

779,63

5,66

19,26

2.650,80

15.013,73

Moldex

137,65

248,46

1,81

19,26

2.650,80

4.784,70

Estados Unidos

1.160,00

2.254,31

1,94

1

1.160,00

2.254,31

Canada Bread ***

1.634,11

1.997,36

1,22

1,25

2.039,43

2.492,78

América Central

353,05

376,76

1,07

-

-

-

América do Sul

414,21

732,34

1,77

-

-

-

Brasil

293,46

587,56

2,00

3,24

951,15

1.904,38

Ásia

365,87

425,69

1,16

6.4

2.342,04

2.725,00

1.648,46

1.679,23

1,02

0,74

1.218,94

1.241,69

Ibéria

918,03

1.266,52

1,38

0,84

767,66

1.059,06

Média total

575,03

871,27

2,01

-

-

-

México

Reino Unido

Valores expressos em Salário Base mensal em US$ com taxas de câmbio de 11 de janeiro de 2018
Fonte da Taxa de Câmbio: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
* Não há distinções entre gêneros
** Considerando o Salário Base mensal médio nacional (país) do cargo operacional mais baixo no Grupo Bimbo
*** Mínimo da estrutura salarial reportado em Salários do Grupo Bimbo

Salário Mínimo
do país*

Salário
Mínimo GB **
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Ética

(GRI 102-17)

“Somos uma comunidade integrada por cada uma das Organizações,
que compartilham o mesmo propósito, as mesmas crenças, e trabalhamos com processos e sistemas comuns.
Isso permite criar projetos conjuntos, sinergias e um ambiente favorável no qual nossos
funcionários possam atuar de forma produtiva, expressar-se e ter a liberdade para assumir
riscos calculados e trabalhar de maneira eficaz. Estamos convencidos da necessidade de que temos de agir com
integridade”.

Daniel Servitje
Presidente e Diretor Geral

Nosso Código de Ética e Conduta traz os compromissos
que temos de assumir como funcionários do Grupo Bimbo,
nas nossas relações e interações com as diferentes partes
interessadas que atendemos ou com as quais interagimos.
Nosso código é revisado e subscrito anualmente por meio
do portal global interno de funcionários do Grupo Bimbo.
Para mais informações, visite
https://www.grupobimbo.com/es/gobiernocorporativo/codigo-de-gobierno-corporativo
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Diversidade e Inclusão

(GRI 405: 103-1, 103-2, 103-3, 405-1, 405-2)

+47.000 horas de treinamento no Seminário do Grupo Bimbo “Liderando em uma

Cultura de Diversidade e Inclusão”
Nossa estratégia de Diversidade e Inclusão centra-se
especificamente na geração de uma cultura inclusiva na
qual pessoas de diferentes origens e experiências tenham a
oportunidade de desenvolver e contribuir para a transformação
da indústria.
Cada Unidade de Negócio estabelece o seu próprio plano de
ação com base nas necessidades locais mais relevantes e isso é
replicado globalmente.
Oferecemos cursos de treinamento sobre Diversidade e Inclusão
a todos os nossos funcionários e realizamos processos de
recrutamento abertos e diversificados, bem como um Programa
de Desenvolvimento de Executivos. É importante mencionar que
o gênero não é um fator de diferenciação no estabelecimento dos
salários de nossos funcionários.
Destaques de 2017
EUA
• Continuidade do Fórum das Mulheres e implementação da
rede em todo o país por meio de 42 eventos.
• Graduação de 12 mulheres executivas no Programa de
Círculos de Liderança.
Barcel
• Lançamento do programa de diversidade de gerações.

Por meio da Crença, “Valorizamos as pessoas”,
reconhecemos que a diversidade
nos enriquece e a inclusão nos fortalece.

Brasil
• Lançamento do Programa “No seu lugar”, para gerar
sinergias entre as áreas funcionais e promover a inclusão.
Corporativo
• 16 participantes dos Círculos de Liderança se formaram, e
a segunda geração começou com três mentores e mais de
30 mulheres.
Outros
• Lançamento global de um Guia de Candidatos
Diversificados para promover a diversidade nos níveis
executivo e superiores.
• Organização do Dia, Semana e Mês da Diversidade e
Inclusão na Ibéria, Brasil e América Central.
Falar sobre Diversidade e Inclusão no Grupo Bimbo tornouse uma nova norma. Há quatro anos, começamos a contribuir
gradativamente para o programa global, visando gerar uma maior
conscientização entre os nossos funcionários sobre o significado
de viver em uma cultura inclusiva, na qual todos podem sentir que
fazem parte da organização e podem ter o mesmo desenvolvimento
e as mesmas oportunidades. Por meio da Crença, “Valorizamos
as pessoas”, reconhecemos que a diversidade nos enriquece e a
inclusão nos fortalece.

O Grupo Bimbo busca maximizar o talento de
cada funcionário, para que ele possa

prosperar e fazer as coisas acontecerem
diariamente.

90

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Diversidade no Conselho de Administração

Entre 30 e 50 anos
2 Conselheiros / 12%

2 mulheres 12%
15 homens 88%

Mais de 50 anos
15 Conselheiros / 88%

Total
de Conselheiros
1 Estados Unidos / 6%

1 Espanha / 6%

17

15 México / 88%

Força de trabalho por idade
Faixa Etária MÉXICO
Nível Profissional
Operacionais e
Administrativos
Supervisores
Diretores e Executivos
TOTAL

Com menos de 30

%

De 30 a 50

%

Com mais de
50

%

Total

17.596

23,0%

43.524

56,9%

6.430

8,4%

67.550

1.230

1,6%

5.509

7,2%

885

1,2%

7.624

72

0,1%

819

1,1%

379

0,5%

1.270

18.898

24,7%

49.852

65,2%

7.694

10,1%

76.444

Três funcionários não estão incluídos neste relatório da MOLDEX (1) e Barcel México (2), uma vez que eles não tem informações de idade. Os três são de nível Administrativo.

Faixas etárias ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
Nível Profissional
Operacionais e
administrativos
Supervisores
Diretores e Executivos
TOTAL

Com menos de 30

%

De 30 a 50

%

Com mais de 50

%

Total

2.729

10,7%

8.780

34,4%

9.764

38,2%

21.273

197

0,8%

1121

4,4%

926

3,6%

2.244

53

0,2%

946

3,7%

1.042

4,1%

2.041

2.979

11.7%

10.847

42,4%

11.732

45,9%

25.558

Não inclui: Há 134 funcionários sem registro de idade ou sem data de nascimento correta. Frozen (126), dos quais 2 executivos,
97 operacionais e 27 administrativos e, na Bimbo Canadá (8), aqueles de nível operacional
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Faixa etária América Latina
Nível Profissional
Operacionais e
administrativos
Supervisores

Com menos de 30

%

De 30 a 50

%

Com mais de 50

%

Total

5821

27,4%

1.1771

55,5%

1.372

6,5%

18.964

268

1,3%

1.485

7,0%

170

0,8%

1.923

2

-

247

1,2%

75

0,4%

324

6091

28,7%

13.503

63,7%

1.617

7,6%

21.211

Diretores e Executivos
TOTAL

Três funcionários não estão incluídos neste relatório: América do Sul – data de nascimento faltante (2)
América Central – data de nascimento faltante (1). 2 são supervisores e 1 administrativo

Faixas etárias ÁSIA
Nível Profissional
Operacionais e
administrativos
Supervisores
Diretores e
Executivos
TOTAL

Com menos de 30

%

De 30 a 50

%

Com mais de 50

%

Total

229

17,2%

886

66,6%

37

2,8%

1.152

20

1,5%

106

8,0%

8

0,6%

134

2

0,2%

35

2,6%

8

0,6%

45

251

18,9%

1.027

77,2%

53

4,0%

1.331

Um funcionário não está incluído neste relatório: China (1) já que não temos dados sobre ele.
O colaborador é administrativo.

Faixas etária EUROPA
Nível Profissional

Com menos de 30

%

De 30 a 50

%

Com mais de 50

%

Total

543

11.8%

2.040

44,3%

1.149

25,0%

3.732

Supervisores

22

0,5%

274

6,0%

205

4,5%

501

Diretores e Executivos

21

0,5%

195

4,2%

153

3,3%

369

586

12.7%

2.509

54,5%

1.507

32,7%

4.602

Operacionais e
administrativos

TOTAL
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Força de trabalho por Gênero
México
Estados Unidos / Canadá
Operacionais e
Operacionais
administrativos
e administrativos
58.052 homens / 75,9%
16.735 homens / 65%
9.501 mulheres / 12,4%
4.670 mulheres / 18%

América Latina
Operacionais e
administrativos
15.338 homens / 72,3%
3.627 mulheres / 17,1%

Europa
Operacionais e
administrativos
2.766 homens / 60%
966 mulheres / 21%

Supervisores
6.385 homens / 8,4%
1.239 mulheres / 1,6%

Supervisores
1.947 homens / 8%
297 mulheres / 1%

Supervisores
1.428 homens / 6,7%
497 mulheres / 2,3%

Supervisores
418 homens / 9%
83 mulheres / 2%

Diretores e Executivos
1.018 homens / 1,3%
252 mulheres / 0,3%

Diretores e Executivos
1.530 homens / 6%
513 mulheres / 2%

Diretores e Executivos
261 homens / 1,2%
63 mulheres / 0,3%

Diretores e Executivos
234 homens / 5%
135 mulheres / 3%

Total
65.455 homens / 85,6%
10.992 mulheres / 14,4%

Total
20.212 homens / 79%
5.480 mulheres / 21%

Total
17.027 homens / 80,3%
4.187 Mulheres / 19,7%

Total
3.418 homens / 74%
1.184 mulheres / 26%

76.447

25.692

21.214

4.602

Bimbo China
Operacionais e
administrativos
642 homens / 48%
511 mulheres / 38%
Supervisores
91 homens / 7%
43 mulheres / 3%
Diretores e Executivos
31 homens / 2%
14 mulheres / 1%

deve ser um fator positivo
nas vidas das pessoas”

“A empresa
Total
764 homens / 57%
568 mulheres / 43%
1.332

Fornecedor líder do
setor de fast-food

Pablo Elizondo, Diretor Geral Adjunto
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Segurança e Bem-Estar

(GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-4, 410: 103-1, 103-2, 103-3)

Taxa de acidentes 1,96 diminuição de 15%
vs. 2016 / 400 acidentes a menos
Nosso Diretor Global de Relações Trabalhistas direciona qualquer
questão de segurança com os sindicatos para fortalecer os
principais objetivos de segurança considerados no nosso Modelo de
Segurança.
• reverter a tendência de acidentes
• atingir zero acidentes
• consolidar a cultura de segurança no dia a dia
O Modelo inclui todos os funcionários do Grupo Bimbo, de todos os
níveis da organização, com os quais estamos comprometidos em
oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, e manter uma
cultura de segurança e bem-estar entre os nossos funcionários, suas
famílias e as comunidades nas quais atuamos, com base na nossa
Política Global de Segurança e Política Global de Bem-estar.
(GRI 102-30, 102-31)

Nosso Comitê Central de Segurança e Bem-estar – formado pelos
nossos diretores gerais das Unidades de Negócios do Grupo Bimbo,
diretores de pessoal e líderes de segurança – trabalha diariamente
para implementar ações que nos permitam corrigir quaisquer
condições inseguras nos nossos centros trabalho, identificando
riscos e buscando as melhores práticas que evitem acidentes de
trabalho.
No Comitê, os resultados são apresentados pelos subcomitês
locais de cada uma das Unidades de Negócio, que são integrados
por membros da equipe de RH, de manutenção, funcionários com
iniciativas em questões segurança e bem-estar e por líderes sindicais.
Além disso, realizamos treinamentos de segurança e cápsulas de
informação antes de cada reunião que nossos funcionários realizam.

Lesões
México 1.586
EUA e Canadá 425
América Latina 311
Europa 156
Ásia 6

Dias de afastamento
México 53.812
EUA e Canadá 27.239
América Latina 8.449
Europa 3.742
Ásia 263

Horas trabalhadas
México 181.581.015
EUA e Canadá
51.723.693
América Latina
52.952.009
Europa 9.069.098
Ásia 3.827.764

Força de trabalho
média
México 74.542
EUA e Canadá 26.151
América Latina 21.546
Europa 4.602
Ásia 1.491

Fatalidades
México 0
EUA e Canadá 0
América Latina 0
Europa 0
Ásia 0
Taxa de dias perdidos
México 59,27
EUA e Canadá 105,33
América Latina 31,91
Europa 82,52
Ásia 13,74

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/health-and-safety.pdf
*A partir de setembro, os acidentes da Bimbo Frozen (BF) estão sendo reportados pela Bimbo Bakeries USA e pela Bimbo Canadá
(BC); o número de funcionários dessas Unidades de Negócio ainda não inclui a BF e, portanto, a BF continua aparecendo como uma
organização.
*Nenhuma nova aquisição está sendo considerada.

Doenças
ocupacionais
México 0
EUA e Canadá 0
América Latina 0
Europa 0
Ásia 0
Taxa de absenteísmo
México 11,66
EUA e Canadá 8,91
América Latina 7,91
Europa 18,57
Ásia 2,20
Taxa de acidentes
México 1,75
EUA e Canadá 1,64
América Latina 1,17
Europa 3,44
Ásia 0,31
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Taxa de acidentes por área de negócio
Classificação de lesões comerciais

2.042
1.985

1.784
1.713

224
181
21

1

Lesões com potencial
grave ou fatal

4

Doença ocupacional

Dez - 16

51

0
Lesões não incapacitantes
com tratamento médico

Lesões menores

69

Lesões maiores

0

2

2

0

Lesões
fatais

Total de lesões
incapacitantes

Comercial

Operações

2,42

1,31

Serviços
e escritórios

Lesões
graves

Dez - 17

Taxa de acidentes
por Área de Negócio

0,74

95
Todas as lesões incapacitantes

2.915

2.773

2.477

2, 355

860

689

817

Dez - 16

112
17
Lesões com
potencial grave
ou fatal

% de lesões

11

0

Doença ocupacional

Lesões não
incapacitantes
com tratamento
médico

Lesões
menores

108

Lesões
maiores

4%

Serviços
e Escritórios

17

14

Lesões
graves

2

Dez - 17

0

Lesões fatais

Total de lesões
incapacitantes

Temos um registro detalhado das
doenças ocupacionais, acidentes
menores, maiores, graves e fatais,
por meio do qual podemos obter os indicadores
de Acidentes e Sinistralidade por Unidade de
Negócio. Cumprimos rigorosamente

70%
Comercial

as diretrizes legais dos países nos
quais atuamos.

26%

Operações
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Desempenho Financeiro

(GRI 201-2)

VENDAS LÍQUIDAS
As vendas líquidas de 2017 registraram um crescimento de 6,1%,
refletindo principalmente o crescimento orgânico no México e
as aquisições feitas, incluindo a Bimbo QSR, Ready Roti, Grupo
Adghal e Donuts Iberia.
México: Durante o ano, as vendas líquidas no México cresceram
10,9%, impulsionadas por um aumento contínuo dos volumes em
todos os canais, principalmente no de conveniência e tradicional,
bem como pelos aumentos de preços abaixo da inflação.
e por um mix de preços favorável. As categorias de pães doces,
snacks e doces de confeitaria tiveram um desempenho de
destaque, apoiadas por uma maior penetração de mercado e
pelo bom desempenho das marcas Vital e Panditas, além dos
lançamentos de novos produtos, como o chocolate Kracao, sob
a marca Ricolino.
América do Norte1: As vendas líquidas cresceram 1,8%, como
resultado do bom desempenho da categoria de snacks, das
marcas estratégicas nos Estados Unidos e da categoria de pães
no Canadá, bem como do ganho proveniente da taxa de câmbio
e uma contribuição de 0,4% para a integração da Bimbo QSR. O
anterior foi compensado pela pressão contínua sobre a marca
própria e na categoria premium e de congelados.

América Latina2: As vendas líquidas diminuíram 1,7%. Os resultados
foram afetados negativamente pela mudança no método contábil
da operação venezuelana, implementado em 1º de junho de 2017.
Excluindo a Venezuela, as vendas aumentaram, registrando um
bom desempenho dos volumes nas divisões Latin Sur e Latin
Centro, particularmente na Argentina e na Colômbia. Esta última
se beneficiou da nova fábrica que impulsionou as vendas para a
categoria de padaria.
Os bons resultados do canal tradicional, como resultado de
uma maior penetração de mercado, contribuíram para esse
crescimento.
EAA (Europa, Ásia e África): As vendas aumentaram 48% em 2017,
impulsionadas pelas aquisições realizadas durante os últimos
doze meses, incluindo a Bimbo QSR, Ready Roti, Grupo Adghal e
Donuts Iberia, que contribuíram com 45% do crescimento.
No entanto, o crescimento orgânico foi afetado pelos atrasos
relacionados à integração na Ibéria, juntamente com as dificuldades
de produção em uma linha no Reino Unido e na planta da China.

“2017 foi um ano importante na nossa jornada de transformação, nas iniciativas de inovação
contínua, em nossa busca das bases para impulsionar nossa rentabilidade para o futuro e para
manter a flexibilidade financeira”.

1
2

A região da América do Norte inclui operações nos Estados Unidos e no Canadá
A região da América Latina inclui operações na América Central e na América do Sul

Diego Gaxiola Cuevas, Diretor Global de Administração
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LUCRO BRUTO
O lucro bruto consolidado cresceu 4,9% no ano, enquanto a margem
diminuiu 60 pontos base. Isto foi resultado do aumento nos custos
das matérias-primas no México como resultado de um dólar mais

“A Takis atualmente está
presente em 15 países e
se tornou o snack salgado
categoria milho

#4”
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forte, devido às proteções implementadas, cujo efeito deverá
diminuir gradualmente em 2018, bem como o impacto nas
vendas na Ibéria, combinado com um mix de negócios
diferente em função da incorporação dos resultados na Bimbo
QSR. Esses efeitos foram compensados de certo modo pelos
menores custos das matérias-primas na América do Norte e na
América Latina.
LUCRO ANTES DE OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
O lucro antes de outras receitas e despesas diminuiu 3,9% no
ano, enquanto a margem diminuiu 80 pontos base. Isso se deve
aos seguintes fatores:

I. O impacto dos maiores custos no México, mencionado acima,
que foi parcialmente compensado pelo sólido desempenho
dos volumes e das eficiências decorrentes das iniciativas de
redução de custos, como o orçamento base zero;
II. Custos de distribuição mais altos no Canadá, relacionados ao
fraco desempenho da categoria de congelados e com duas
paralisações trabalhistas no Canadá, que já foram resolvidas;
e
III. O aumento das despesas gerais na América Latina, resultante
da mudança no método contábil na Venezuela, uma operação
que anteriormente havia contribuído para a lucratividade.
LUCRO OPERACIONAL
O lucro operacional diminuiu 3,4% em relação ao ano anterior, com
uma contração de 60 pontos-base na margem. Isso foi decorrente
das pressões operacionais supramencionadas, juntamente com
as maiores despesas de integração decorrentes da aquisição

Bolo de pão de Matcha recheado com feijão
vermelho
O único produto feito com matcha de pão
comercial em Pequim
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da Donuts Iberia, conforme esperado, com uma despesa
de aproximadamente US$ 70 milhões. Esses fatores foram
parcialmente compensados por:
I. Um lucro não monetário na América do Norte, como resultado
da avaliação das obrigações pelo conceito de planos de
pensão multipatronais (“MEPPs”, na sua sigla em inglês)
II. Menores despesas de reestruturação na América do Norte; e
III. Uma redução dos encargos não monetários em relação ao
ano anterior.
Em 2017, a empresa registrou encargos não monetários de
$ 1,054 bilhão de pesos proveniente de reduções ao valor
recuperável.
RESULTADO ABRANGENTE DO FINANCIAMENTO
Em 2017, a Empresa registrou um custo de $ 5,755 bilhões,
comparado com $ 4,591 bilhões no ano anterior. Esse aumento
de $ 1,164 bilhão reflete o impacto da depreciação do bolívar e
uma maior perda como consequência do resultado da posição
monetária na Venezuela, que se compara a um ganho nessa
rubrica no mesmo período do ano anterior. Da mesma forma,
houve um aumento no nível de endividamento em função das
aquisições concluídas no período.
LUCRO LÍQUIDO MAJORITÁRIO
O lucro líquido majoritário diminuiu 21,5%, com uma retração de
60 pontos base na margem, atribuível à pressão sobre o lucro
operacional, maiores custos de financiamento e uma taxa efetiva
mais alta, de 52,6%. A taxa de impostos efetiva incluiu os seguintes
efeitos:
I. Um encargo não monetário de $ 706 milhões de pesos
decorrente da reforma tributária nos Estados Unidos
(conhecida como “Tax Cuts and Jobs Act”);

II. Os efeitos inflacionários das contas monetárias do balanço
e de resultados, bem como as despesas não dedutíveis no
México;
III. O impacto do não reconhecimento dos lucros em impostos
diferidos em alguns países; e
IV. Maiores taxas em alguns países, principalmente em função
dos melhores resultados nos Estados Unidos. O lucro por
ação totalizou $ 1,0, em comparação com $ 1,3 em 2016.
EBITDA AJUSTADO
O EBITDA ajustado caiu 6,9%, com uma retração de 140 pontos
base. A redução da margem na América do Norte foi decorrente
de ajustes de estoques no quarto trimestre de 2016.
ESTRUTURA FINANCEIRA
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida total foi de $ 94,313 bilhões,
em comparação com $ 82,5 bilhões em 31 de dezembro de 2016.
O aumento de 14,3% deveu-se principalmente à aquisição da
Bimbo QSR.
O vencimento médio da dívida é de 11,4 anos, com custo médio
de 5,2%. A dívida de longo prazo representa 97% do total. Por outro
lado, 60% da dívida é denominada em dólares norte-americanos,
20% em pesos mexicanos, 17% em dólares canadenses e 3% em
euros.
A relação entre a dívida total e o EBITDA ajustado foi de 3,5
vezes, contra 2,8 vezes em 31 de dezembro de 2016. O múltiplo
proforma incluindo o EBITDA da Bimbo QSR foi de 3,3 vezes. O
índice de endividamento líquido ajustado sobre o EBITDA foi de
3,2 vezes, comparado com 2,6 vezes em 31 de dezembro de 2016.
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Conselho de Administração
e Comitê Diretivo
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Daniel Javier Servitje Montull, Presidente
José Ignacio Mariscal Torroella
Raúl Carlos Obregón del Corral
Mauricio Jorba Servitje
María Luisa Jorda Castro*
Ricardo Guajardo Touché*
Arturo Manuel Fernández Pérez*
Luis Jorba Servitje
María Isabel Mata Torrallardona
Nicolás Mariscal Servitje
Javier de Pedro Espínola
Ignacio Peréz Lizaur*
Edmundo Miguel Vallejo Venegas*
Jorge Pedro Jaime Sendra Mata
Jaime Chico Pardo
Francisco Laresgoiti Servitje
Jaime A. El Koury*

(GRI 102-18, 102-22, 102-23)

COMITÊ DE AUDITORIA E PRÁTICAS SOCIETÁRIAS
Edmundo Miguel Vallejo Venegas, Presidente
Jaime Antonio El Koury
Arturo Manuel Fernández Pérez
María Luisa Jorda Castro
Ignacio Pérez Lizaur
COMITÊ DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS
Raúl Carlos Obregón del Corral, Presidente
Nicolás Mariscal Servitje
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Para mais informações sobre nossas práticas de governança corporativa,
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do Conselho de Administração, visite o nosso site.

* Independentes

101

Comitê Diretivo
Daniel Javier Servitje Montull
Presidente do Conselho e Diretor Geral
Pablo Elizondo Huerta
Diretor Geral Adjunto
Javier Augusto González Franco
Diretor Geral Adjunto
Gabino Gómez Carbajal
Diretor Geral Adjunto
Diego Gaxiola Cuevas
Diretor Global de Administração e Finanças1
Raúl Argüelles Díaz González
Diretor Global de Pessoal
e Assuntos Corporativos
Raúl Obregón Servitje
Diretor Global de Transformação2
Reynaldo Reyna Rodríguez
Diretor Global de Serviços
Alfred Penny
Diretor Geral da Bimbo Bakeries USA

Little Bites
#1 em vendas de mini muffins:
- Contém xarope de milho com
baixo teor de frutose
- Zero gramas de gordura trans
por porção

Miguel Ángel Espinoza Ramírez
Diretor Geral Bimbo, S.A. de C.V.
Ricardo Padilla Anguiano
Diretor Geral Barcel, S.A. de C.V.
Rafael Pamias Romero
Subdiretor-Geral Adjunto3

Guillermo Jorge Quiroz Abed / Diretor Global de Administração e Finanças (jan/17 - ago/17)
Diego Gaxiola Cuevas / Diretor Global de Administração e Finanças (ago/17 - dez/17)
2
Raúl Obregón Servitje / Diretor Global de Transformação (mar/17 - dez/17)
3
Rafael Pamias Romero / Subdiretor Geral Adjunto (nov/17 - dez/17)
1
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Relatório do Comitê de Auditoria
e Práticas Societárias

(GRI 102-33)

Cidade do México, 22 de março de 2018

Ao Conselho de Administração do Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
Prezados Senhores,
Para cumprir as disposições da Lei do Mercado de Valores Mobiliários,
dos estatutos da Empresa e do Regulamento do Comitê de Auditoria e de
Práticas Societárias do Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (“o Grupo”, “a empresa”, “a
sociedade”), apresento-lhes o relatório das atividades realizadas pelo Comitê
de Auditoria e Práticas Societárias (“o Comitê”) para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2017. Durante o desenvolvimento do nosso trabalho, seguimos as
recomendações estabelecidas no Código de Melhores Práticas Corporativas.
Com base no programa de trabalho previamente aprovado, o Comitê se reuniu
oito vezes durante o exercício, e discutiu as questões que, por disposição legal,
somos obrigados a considerar e realizamos as atividades descritas abaixo:
CONTROLES INTERNOS
Certificamos que a Administração estabeleceu as diretrizes gerais de
controles internos, bem como os processos necessários para sua aplicação
e cumprimento, com a ajuda de Auditores Internos e Externos. Além disso,
acompanhamos as observações feitas pelos dois órgãos de auditoria no
cumprimento do seu trabalho.
Os responsáveis da Administração nos apresentaram os planos de ação
correspondentes às observações derivadas das auditorias internas, de tal
maneira que o contato com eles foi frequente e suas respostas satisfatórias.
CÓDIGO DE ÉTICA
Com o apoio da Auditoria Interna e de outras instâncias da empresa, verificamos
o grau de cumprimento do Código de Ética vigente no Grupo pelo seu pessoal.
Aprendemos os resultados e temas centrais na linha de contato para os
funcionários do Grupo. A Administração nos informou sobre as ações tomadas
nesses casos.

AUDITORIA EXTERNA
A firma de auditores externos que presta esses serviços é a mesma dos
exercícios anteriores e, da mesma forma, é uma só em todos os países nos
quais a empresa atua, exceto pelas aquisições recentes em 2017 na Índia e o
negócio denominado Bimbo QSR, onde a empresa se baseou no trabalho de
outras firmas, que reportaram os resultados de suas auditorias à firma Deloitte
para a consolidação de seus números nas demonstrações financeiras do Grupo
Bimbo, S.A.B. de C.V. e Subsidiárias.
Aprovamos os honorários correspondentes a esses serviços, incluindo aqueles
relacionados aos serviços adicionais pelo crescimento do Grupo e outros
serviços permitidos. Asseguramos que esses pagamentos não interferem na
sua independência.
Os auditores externos nos expuseram, e o Comitê aprovou, sua abordagem
e programa de trabalho e as áreas de interação com a Diretoria de Auditoria
Interna do Grupo.
Mantivemos uma comunicação direta e próxima com os auditores externos
e eles nos apresentaram trimestralmente o andamento de seus trabalhos,
as observações que tiveram e tomamos nota de seus comentários sobre
as demonstrações financeiras trimestrais e anuais. Fomos prontamente
informados de suas conclusões e relatórios sobre as demonstrações
financeiras anuais.
Adicionalmente, avaliamos os serviços prestados pela firma de auditores
externos, correspondentes ao exercício de 2017, e fomos prontamente
informados sobre as demonstrações financeiras preliminares.
Finalmente, durante o exercício de 2017, realizamos uma licitação para
selecionar o auditor externo para o período de 2018-2022, bem como a escolha
do assessor de Preços de Transferência, na qual participaram as firmas Big 4:
Deloitte, KPMG, EY e PwC, sendo a EY a escolhida para ser o auditor externo, e
a PwC a consultora em Preços de Transferência.
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AUDITORIA INTERNA
Revisamos e aprovamos o programa anual de trabalho para o exercício de 2017,
bem como o orçamento para realizar as atividades da área.
Em cada uma das sessões deste Comitê, recebemos e aprovamos os relatórios
periódicos sobre o andamento do programa de trabalho aprovado.
Acompanhamos as observações e sugestões feitas pela Auditoria Interna
e nos certificamos de que a Administração resolveu os desvios de controles
internos indicados, razão pela qual consideramos que o status desse sistema
está razoavelmente correto.
Autorizamos o plano anual de treinamento para o pessoal da área e nos
certificamos de sua efetividade. Neste plano, diversas empresas de profissionais
especializados participam ativamente, de maneira que os temas abordados
mantenham os integrantes dessa função atualizados.
Revisamos e acompanhamos o programa de transformação da função de
Auditoria Interna, que foi implementado para obter o seu fortalecimento.
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS
Juntamente com as pessoas responsáveis pela preparação das demonstrações
financeiras trimestrais e anuais da empresa, nós as analisamos, revisamos e
recomendamos sua aprovação ao Conselho de Administração e concedemos
a autorização para sua publicação. Para realizar esse processo, levamos em
conta a opinião e as observações emitidas pelos auditores externos.
Com o apoio dos auditores internos e externos e para emitir um parecer sobre
as demonstrações financeiras, verificamos que os critérios, políticas contábeis
e informações utilizadas pela Administração para preparar as informações
financeiras eram adequados e suficientes e foram aplicadas de maneira
consistente com o exercício anterior, considerando as mudanças aplicáveis
tanto no exercício corrente como no anterior, relacionadas com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro. Consequentemente, as informações
apresentadas pela Administração refletem de forma razoável a situação
financeira, os resultados das operações, as mudanças no patrimônio líquido e
os fluxos de caixa da Empresa.
CUMPRIMENTO DAS NORMAS E LEIS APLICÁVEIS. CONTINGÊNCIAS
Confirmamos a existência e a confiabilidade dos controles internos
estabelecidos pela empresa para cumprir integralmente as diferentes
disposições legais às quais ela está sujeita, assegurando a sua divulgação
adequada nas informações financeiras. Todos os itens acima contaram com o
apoio de auditores internos e externos.
No encerramento de cada trimestre, revisamos as várias contingências fiscais,
legais e trabalhistas existentes na empresa e nos certificamos de que o
procedimento estabelecido para identificá-las era completo e consistente, de
maneira que a Administração tivesse os elementos para o seu acompanhamento
oportuno e adequado. O Comitê de Risco da Administração nos apresentou
a metodologia que adota para determinar e avaliar os riscos significativos
que o Grupo enfrenta, e verificamos que eles estavam sendo monitorados e

gerenciados, e eram considerados nos planos trabalho dos auditores internos.
A Administração nos apresentou as principais diretrizes que regem a política
anticorrupção, bem como os planos de divulgação e validação do seu
cumprimento, que consideramos apropriados.
CUMPRIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES
Realizamos reuniões com os conselheiros e diretores da Administração que
consideramos necessários para nos manter informados sobre o progresso da
Empresa e sobre as atividades e eventos relevantes e incomuns.
Tomamos conhecimento das questões significativas que poderiam implicar
em possíveis descumprimentos das políticas operacionais, do sistema de
controles internos e das políticas de registro contábil, e fomos informados
sobre as medidas corretivas tomadas em cada uma delas, considerando-as
satisfatórias.
Não consideramos necessário solicitar a ajuda e o parecer de especialistas
independentes, pois os assuntos tratados em cada sessão foram devidamente
fundamentados pelas respectivas informações e, portanto, as conclusões a
que chegamos foram satisfatórias para os membros do Comitê.
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Revisamos e recomendamos ao Conselho, para sua aprovação, todas as
operações com partes relacionadas que exigem a aprovação do Conselho de
Administração para o exercício de 2017, bem como as operações recorrentes
que devem ser realizadas durante o exercício de 2018, e que exigem aprovação
do Conselho de Administração.
AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Revisamos e recomendamos ao Conselho, para sua aprovação, a nomeação,
avaliação e remuneração do Diretor Geral, bem como dos executivos que
compõem o Comitê Executivo para o exercício de 2017.
Na qualidade de Presidente do Comitê de Auditoria e Práticas Societárias,
reportei as atividades que realizamos em conjunto dentro do referido órgão ao
Conselho de Administração.
O trabalho que realizamos foi devidamente documentado em atas preparadas
de cada reunião, que foram analisadas e aprovadas oportunamente pelos
membros do Comitê.
Atenciosamente,

Edmundo Vallejo Venegas
Presidente do Comitê de Auditoria e Práticas Societárias
do Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
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(GRI 102-45)

Cidade do México, 22 de março de 2018

Ao Conselho de Administração do Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V.
Como presidente do Comitê de Auditoria e Práticas Societárias, (o
“Comitê”) do “Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.” (a “Empresa”), e de acordo com as
disposições do inciso e), seção II do Artigo 42 da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, transmito o parecer do Comitê sobre o conteúdo do relatório do Diretor
Geral sobre a situação financeira e os resultados da Empresa para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2017.
Na opinião do Comitê, as políticas e critérios contábeis e de informação, seguidos pela Empresa e considerados na elaboração das informações financeiras
consolidadas, são adequados e suficientes e estão de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro. Portanto, as informações financeiras consolidadas apresentadas pelo Diretor Geral refletem razoavelmente a posição financeira e os resultados da Empresa em 31 de dezembro de 2017 e para o exercício findo nessa data.

Atenciosamente,

Edmundo Vallejo Venegas
Presidente do Comitê de Auditoria e Práticas Societárias
do Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
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103-1

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo
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https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobierno-corporativo
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22, 23, 36, 53, 56, 57
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22, 23, 36, 53, 56, 57
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55

301-2

54

301-3

55
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GRI 103: Abordagem de gestão 2017

103-2

36, 40

103-3

36, 40

103-3

36, 40
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302-1

42, 45

302-2

42, 45

302-3

44

302-4

44

302-5

44
Água

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 303: Água

103-1

36

103-2

36

103-3

36

303-1

52

303-2

36

303-3

36
Biodiversidade

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 304: Biodiversidade

103-1

36

103-2

36

103-3

36

304-1

60

304-2

60

304-3

60

304-4

NA
Emissões

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

103-1

36

103-2

36

103-3

36
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305-1

6, 49

305-2

6, 49
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6, 46, 49

305-4

50

305-5

46, 49

305-6

49
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50
Efluentes e Resíduos

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 306: Efluentes e resíduos

103-1

36, 51, 53

103-2

36, 51, 53

103-3

36, 51, 53

306-1

Dentro dos aspectos legais relevantes de cada organização reportados
bimestralmente, nenhum corpo de água afetado pelas nossas descargas foi
relatado.

306-2

6, 54

306-3

Dentro dos aspectos legais relevantes de cada organização reportados
bimestralmente, nenhum derramamento significativo foi reportado.

306-4

53

306-5

Dentro dos aspectos legais relevantes de cada organização reportados
bimestralmente, nenhum corpo de água afetado pelas nossas descargas foi
relatado.
Conformidade ambiental

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 307: Conformidade ambiental

103-1

36

103-2

36

103-3

36

307-1

Em termos de regulação ambiental, cumprimos a legislação de cada um dos
países nos quais estamos presentes e não recebemos multas e sanções a esse
respeito.
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103-1
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22, 23, 76, 83

103-3

22, 23, 76, 83

401-1

78

401-2

84

401-3

80
Saúde e Segurança ocupacional

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 403: Saúde e segurança ocupacional

103-1

93

103-2

93

103-3

93

403-1

93

403-2

6, 93

404-4

93
Treinamento e ensino

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

103-1

81

103-2

81

103-3

81

116

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Norma GRI

Índice

Número da página ou URL
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GRI 404: Treinamento e ensino

401-1

81

402-2

83

403-3

83
Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 405: Diversidade e igualdade de
oportunidades

103-1

89

103-2

89

103-3

89

405-1

89

405-2

86
Não discriminação

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 406: Não discriminação

103-1

76

103-2

76

103-3

76

406-1

Recebemos 18 casos de discriminação, para os quais a regra de ouro e o
Código de Ética foram reforçados, além de entrevistas com as chefias para dar
continuidade.
Liberdade de associação e negociação coletiva

GRI 103: Abordagem de gestão 2017
GRI 407: Liberdade de associação e
negociação coletiva

103-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

407-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
Trabalho infantil

GRI 103: Abordagem de gestão 2017
GRI 408: Trabalho infantil

103-1

81

103-2

81

103-3

81

408-1

81
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Trabalho forçado ou obrigatório

GRI 103: Abordagem de gestão 2017
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103-1

81

103-2

81

103-3

81

409-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
Práticas de segurança

GRI 103: Abordagem de gestão 2017
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103-1

93

103-2

93

103-3

93

410-1

81
Avaliação dos Direitos Humanos

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 412: Avaliação dos direitos humanos

103-1

81

103-2

8

103-3

8

412-1

19

412-2

82

412-3

65
Comunidades locais

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 413: Comunidades locais

103-1

66

103-2

66

103-3

66

413-1

66

413-2

66
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Norma GRI

Índice

Número da página ou URL
Práticas de Segurança

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 414: Práticas de Segurança 2017

103-1

62

103-2

62

103-3

62

414-1

62

414-2

62
Avaliação social dos fornecedores

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 415: Política pública

103-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

415-1

https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobiernocorporativo
Saúde e segurança dos clientes

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 416: Saúde e segurança dos clientes

103-1

25, 29, 31

103-2

25, 29, 31

103-3

25, 29, 31

416-1

6, 26

416-2

27
Marketing e rotulagem

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 417: Marketing and labeling 2017

103-1

34

103-2

34

103-3

34

417-1

34

417-2

34

417-3

25
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Norma GRI

Índice

Número da página ou URL
Privacidade do cliente

GRI 103: Abordagem de gestão 2017

GRI 418: Privacidade do cliente

103-1

grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-2

grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

103-3

grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas

418-1

https://www.grupobimbo.com/es/nuestro-grupo/politicas
https://www.grupobimbo.com/es/gobierno-corporativo/codigo-de-gobiernocorporativo
Conformidade socioeconômica

GRI 103: Abordagem de gestão 2017
GRI 419: Conformidade socioeconômica

103-1

34, 70

103-2

34, 70

103-3

34, 70

419-1

34

Complemento setorial processamento
de alimentos
GRI

Página

FP4

6,66,70

FP5

22,24,28,65

FP6

28

FP8

22,24,34
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Demonstrações Financeiras

CONSOLIDADAS
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. e Controladas

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015,
e Relatório dos auditores independentes de 12 de março de 2018
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Relatório dos auditores independentes
Ao Conselho de Administração e Acionistas
do Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas anexas do Grupo
Bimbo, S.A.B. de C.V. e suas Controladas (Entidade), que compreendem as
demonstrações consolidadas da posição financeira em 31 de dezembro
de 2017, 2016 e 2015 e as demonstrações consolidadas de resultados, de
outros resultados abrangentes, de mutações no patrimônio líquido, e de
fluxos de caixa para os exercícios findos nessas datas, bem como as notas
explicativas às demonstrações financeiras consolidadas, que incluem um
resumo das políticas contábeis significativas.
Na nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas anexas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
financeira consolidada da Entidade em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015,
e o seu desempenho financeiro e seus fluxos de caixa consolidados para
exercícios findos nessas datas, de acordo com as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRSs), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Base para a opinião
Realizamos as nossas auditorias de acordo com as Normas Internacionais
de Auditoria (ISAs). Nossas responsabilidades com base nessas normas
são explicadas mais detalhadamente na seção de Responsabilidades do
auditor em relação à auditoria das demonstrações financeiras consolidadas
do nosso relatório. Somos independentes da Entidade, de acordo com
o Código de Ética para Profissionais de Contabilidade do Conselho de
Normas Internacionais de Ética para Contadores (Código de Ética do IESBA),
e com aquele emitido pelo Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(Código de Ética do IMCP), e cumprimos as outras responsabilidades

de ética de acordo com o Código de Ética do IESBA e com o Código de
Ética do IMCP. Consideramos que as evidências de auditoria que obtivemos
fornecem uma base suficiente e adequada para a nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Os principais assuntos de auditoria são aqueles que, no nosso julgamento
profissional, foram mais importantes na nossa auditoria das demonstrações
financeiras consolidadas do período corrente. Esses assuntos foram
tratados no contexto da nossa auditoria das demonstrações financeiras
consolidadas como um todo e na formação da nossa opinião sobre elas,
e não expressamos uma opinião separada sobre elas. Determinamos que
os assuntos descritos abaixo são as principais questões de auditoria que
devem ser comunicadas no nosso relatório.
Ágio e ativo intangível
O ágio de $ 63.426 e o ativo intangível de $ 56.194 (milhões
de pesos) representam 46% do total do ativo consolidado em
31 de dezembro de 2017.
A Entidade determinou o valor recuperável de suas unidades geradoras de
caixa (UGC) com base nos métodos indicados na Norma Internacional de
Contabilidade (IAS) 36 - “Redução ao valor recuperável de ativos”. Se o valor
recuperável for menor que o valor contábil, o ágio e os ativos intangíveis
podem exigir redução ao valor recuperável.
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A Administração da Entidade utilizou os métodos permitidos pela IAS 36,
estimando os fluxos de caixa futuros, as taxas de desconto e as taxas de
crescimento com base na visão da Administração sobre as perspectivas
futuras do negócio e, alternativamente, considerou os preços de um
mercado ativo (Múltiplos de Empresas Comparáveis) e transações recentes
para um ativo similar (Múltiplo de Transações Anteriores), ajustando o Valor
Justo obtido para as referidas UGCs por meio de um custo de alienação ou
de venda relacionado. A avaliação desses ativos é considerada um riscochave de auditoria.
Resposta de auditoria
Em função dos julgamentos e premissas utilizados nos modelos de
avaliação para a determinação dos valores de recuperação, com o apoio de
nossos especialistas em avaliação, questionamos as premissas e critérios
utilizados pela Administração nos referidos modelos, executando, dentre
outros, os seguintes procedimentos:
●	
Avaliamos independentemente as taxas de desconto, as tendências

de crescimento e a metodologia utilizada na elaboração do modelo de
teste de redução ao valor recuperável.
Testamos a integridade e precisão dos modelos de redução ao valor
recuperável.

Informações distintas das demonstrações financeiras consolidadas e do relatório
dos Auditores Independentes
A Administração é responsável pelas demais informações, que incluirão
as informações que constam no relatório anual (mas não incluem as
demonstrações financeiras consolidadas e nem o nosso relatório de
auditoria). Esperamos que o relatório anual esteja disponível para leitura
após a data deste relatório de auditoria.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas não
cobrirá as outras informações e não expressaremos nenhum tipo de
asseguração sobre elas.
Em conexão com a nossa auditoria das demonstrações financeiras
consolidadas, nossa responsabilidade será ler as outras informações
quando elas estiverem disponíveis e, quando o fizermos, considerar se
as demais informações contidas neste documento são materialmente
inconsistentes com as demonstrações financeiras consolidadas ou com o
nosso conhecimento obtido durante a auditoria, ou que parecem conter um
erro material. Se, com base no trabalho que vamos realizar, concluirmos
que há um erro material nas outras informações, teríamos de divulgar esse
fato.

●

●	
Realizamos testes de sensibilidade do modelo de redução ao valor

recuperável às mudanças nas premissas utilizadas.
●	Consideramos a adequação das divulgações da Entidade em relação aos

seus testes de redução ao valor recuperável, análise de sensibilidade e
variações nas principais premissas utilizadas.
Os resultados dos nossos testes de auditoria foram satisfatórios.

Responsabilidades da Administração e dos responsáveis pela governança da
Entidade sobre as demonstrações financeiras consolidadas
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e apresentação
adequada das demonstrações financeiras consolidadas anexas de acordo
com as IFRSs e pelo controle interno que a Administração determinar
necessário para permitir a preparação das demonstrações financeiras
consolidadas livres de erros materiais, devido a fraude ou erro.
Na

preparação

das

demonstrações

financeiras

consolidadas,

a
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Administração é responsável por avaliar a capacidade da Entidade de
continuar operando, divulgando, conforme apropriado, as questões
relacionadas e utilizando a premissa contábil da continuidade operacional,
exceto se a Administração tiver a intenção de liquidar a Entidade ou
suspender suas operações, ou então não haja outra alternativa realista.

para fornecer as bases para a nossa opinião O risco de não detectar
um erro material relevante devido a fraude é maior do que no caso
de distorção relevante devido a um erro, uma vez que a fraude pode
envolver conluio, falsificação, omissões deliberadas, declarações
intencionalmente errôneas ou burlar o controle interno.

Os responsáveis pela governança da Entidade são responsáveis pela
supervisão do processo de informações financeiras consolidadas da
mesma.

–	
Obtivemos conhecimento dos controles internos relevantes para

Responsabilidades do auditor em relação à auditoria das demonstrações
financeiras consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras consolidadas como um todo estão livres de erros materiais
decorrentes de fraude ou erro, e emitir um relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável significa um alto nível de segurança,
mas não garante que uma auditoria realizada de acordo com as ISAs
sempre detecte um erro material quando ele existir. Os erros podem
ser decorrentes de fraude ou engano e são considerados materiais se,
individualmente ou de forma agregada, pudermos prever razoavelmente
que influenciarão as decisões econômicas que os usuários tomam com
base nas demonstrações financeiras consolidadas.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as ISAs, exercemos
nosso julgamento profissional e mantemos uma atitude de ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Nós também:
e avaliamos os riscos de erros materiais nas
demonstrações financeiras consolidadas, devido a fraude ou erro,
projetamos e aplicamos procedimentos de auditoria para responder a
esses riscos, e obtemos evidência de auditoria suficiente e apropriada

a auditoria para projetar procedimentos de auditoria que sejam
apropriados de acordo com as circunstâncias, e não para expressar uma
opinião sobre a efetividade do controle interno da Entidade.
–	Avaliamos a adequação das políticas contábeis aplicadas e a razoabilidade

das estimativas contábeis e as informações correspondentes divulgadas
pela Administração.
–	
Concluímos sobre a adequação do uso do princípio contábil de

continuidade operacional pela Administração e, com base na
evidência de auditoria obtida, concluímos se há ou não uma incerteza
relevante relacionada a fatos ou condições que possam gerar dúvidas
significativas sobre a capacidade de a Entidade continuar operando. Se
concluirmos que existe uma incerteza significativa, somos obrigados a
chamar a atenção no nosso relatório de auditoria para as informações
correspondentes
divulgadas
nas
demonstrações
financeiras
consolidadas ou, se essas divulgações não forem adequadas,
expressarmos uma opinião modificada. Nossas conclusões estão
fundamentadas na evidência da auditoria obtida até a data de nosso
relatório de auditoria. No entanto, eventos ou condições futuras podem
fazer com que a Entidade deixe de ser uma empresa em funcionamento.

–	
I dentificamos

–	Avaliamos a apresentação global, a estrutura e o conteúdo geral das

demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as informações
divulgadas, e se as demonstrações financeiras consolidadas
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representam as transações e eventos relevantes de forma a transmitir
uma apresentação razoável.
–	
O btemos

evidências suficientes e adequadas em relação às
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio
da Entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão
e realização da auditoria da Entidade. Somos os únicos responsáveis
pela nossa opinião de auditoria.

Comunicamos aos responsáveis pela governança da Entidade, entre outros
assuntos, o escopo e o momento de realização da auditoria planejada e
os resultados significativos da auditoria, bem como quaisquer deficiências
significativas no controle interno que identificamos no decorrer da auditoria.
Também fornecemos aos responsáveis pela governança da Entidade uma
declaração de que cumprimos os requisitos éticos aplicáveis em relação à
independência e comunicamos a eles todas as relações e outras questões
que podem afetar razoavelmente a nossa independência e, neste caso, as
salvaguardas correspondentes.

Entre os assuntos que são objeto de comunicações com os responsáveis
pela governança da Entidade, determinamos aqueles que são de maior
relevância na auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do
período corrente e que, consequentemente, são os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos neste relatório de auditoria, a
menos que as leis ou regulamentações proíbam a sua divulgação pública
ou, em circunstâncias extremamente raras, determinamos que eles não
deveriam ser divulgados no nosso relatório pois podemos razoavelmente
esperar que as consequências adversas superem os benefícios de interesse
público dos mesmos.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Membro da Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C.P.C. Jorge Alejandro González Anaya
12 de março de 2018
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Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. e Controladas

Demonstrações consolidadas da posição financeira
Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015
(Em milhões de pesos)

Ativo

Notas		
2017		 2016		 2015

Ativo circulante:				
Caixa e equivalentes de caixa		
$
7.216
$
6.814
$
3.825
Contas a receber de clientes, líquidas
5		
24.806		 24.069		19.047
Estoques, líquido
6		
8.368		 7.428		 5.509
Pagamentos antecipados			
975		 806		 861
Instrumentos financeiros derivativos
13		
682		
305		 885
Depósitos em contas garantidas de instrumentos financeiros derivativos
13		
417		 1.140		 1.501
Ativos classificados como mantidos para venda
8		
26		
148		 502
		 Total do ativo circulante 			
42.490		 40.710		32.130
				
Contas a receber de longo prazo de operadores independentes			
557		 807		 950
Imobilizado, líquido
8		
82.972		 74.584		58.073
Investimento em coligadas
9		
2.764		 2.124		 2.106
Instrumentos financeiros derivativos
13		
2.592		 3.448		 3.346
Impostos de renda diferidos
17		
6.288		 9.779		10.705
Ativo intangível, líquido
10		
56.194		 49.938		42.535
Ágio
11		
63.426		 62.884		49.196
Outros ativos, líquido			
1.966		
891		 592
				
Total		
$
259.249
$
245.165
$
199.633
(Continuação)

127

Passivo e patrimônio líquido

Notas		
2017		 2016		 2015

Passivo circulante:				
Parcela circulante da dívida de longo prazo
12
$
2.766
$
2.150
$
8.282
Contas a pagar a fornecedores			
18.796		 16.652		 13.146
Outras contas a pagar e passivos acumulados
18		
23.538		 22.260		16.245
Contas a pagar a partes relacionadas
16		
955		
853		 401
Imposto de renda
17		
1.073		 1.043		 646
Participação dos funcionários nos lucros			
1.286		 1.185		 1.110
Instrumentos financeiros derivativos
13		
241		
372		 3.208
		 Total do passivo circulante			
48.655		 44.515		43.038
Dívida de longo prazo
12		
Instrumentos financeiros derivativos
13		
Benefícios a funcionários e previdência social
14		
Imposto de renda diferido
17		
Outros passivos não circulantes			
		 Total do passivo			

91.546		 80.351		59.479
–		 3.352		 1.707
30.638		 30.917		25.932
4.682		 4.952		 3.359
6.704		 6.002		 4.259
182.225		170.089		 137.774

Patrimônio líquido:
15
Capital social			
4.227		 4.227		 4.227
Reserva para recompra de ações			
667		
720		 770
Lucros retidos		
60.180		 56.915		52.146
Efeito acumulado da conversão de operações estrangeiras			
7.144		 10.259		 2.107
Lucros (perdas) atuariais de planos de benefícios
definidos de obrigações trabalhistas			
459		
(101)		 669
Lucros (perdas) a realizar de instrumentos derivativos
de cobertura de fluxos de caixa
13		
90		 (590)		 (964)
		 Participação controladora			
72.767		 71.430		58.955
Participação não controladora 			
4.257		 3.646		 2.904
		 Total do patrimônio líquido			
77.024		 75.076		61.859
Total		
$
259.249
$
245.165
$
199.633
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

128

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. e Controladas

Demonstrações consolidadas de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015
(Em milhões de pesos, exceto o lucro básico por ação ordinária expresso em pesos)

		

Notas		
2017		 2016		 2015

Vendas líquidas		

$

Custo das vendas
19		
		 Lucro bruto		
Despesa gerais:
Distribuição e venda			
Administração			
Despesas de integração		
Outros gastos, líquido
20
			
19		

267.515

$

252.141

$

219.186

124.763		 115.998		102.421
142.752		 136.143		116.765
102.801		 96.395		84.245
18.388		 17.320		14.298
2.929		 2.108		 1.933
1.162		 2.236		 2.168
125.280		 118.059		102.644

		 Lucro operacional			
Despesas financeiras:
Juros pagos			
Juros auferidos		
Lucro cambial líquido			
Perda (ganho) por posição monetária			
					
Participação nos resultados de empresas coligadas			
		 Lucro antes do imposto de renda			
Imposto de renda
17		

17.472		 18.084		 14.121

Lucro líquido consolidado		

$

5.669

Participação controladora		
Participação não controladora 		
Lucro básico por ação ordinária		

$
$
$

4.629
1.040
0,98

5.486		
(249)		
5		
(650)		
4.592		
121		
13.613		
6.845		

4.576
(212)
18
(192)
4.190
47
9.978
4.063

$

6.768

$

5.915

$
$
$

5.898
870
1,25

$
$
$

5.171
744
1,10

5.872		
(314)		
118		
79		
5.755		
234		
11.951		
6.282		

				

Média ponderada das ações em circulação, expressa em milhares de ações		
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

4.703.200		 4.703.200		4.703.200
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Demonstrações consolidadas de resultados e outros resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015
(Em milhões de pesos)

		 			
2017		 2016		 2015
Lucro líquido consolidado		

$

5.669

$

6.768

$

5.915

Outros resultados acumulados
Itens que não serão reclassificados nos resultados no futuro:
Variação líquida do lucro (prejuízo) atuarial dos planos
de benefícios definidos de obrigações trabalhistas		
Imposto de renda relacionado a itens que não serão reclassificados			
					

571		 (1.032)		
(11)		
263		
560		 (769)		

877
(315)
562

Itens que serão reclassificados para resultados no futuro:
Efeitos da cobertura econômica líquida			
2.492		 (10.853)		 (7.109)
Efeitos de conversão do ano de operações estrangeiras 			
(4.685)		 18.763		 8.121
Variação líquida no prejuízo a realizar dos instrumentos de hedge de fluxo de caixa			
977		 602		 (1.105)
Imposto de renda relacionado aos itens que serão reclassificados no futuro
		(1.330)		
(115)		 2.466
					
(2.546)		 8.397		 2.373
		

Total de outros resultados abrangentes			

(1.986)		 7.628		 2.935

Resultado integral consolidado do exercício 		

$

3.683

$

14.396

$

8.850

Participação controladora atribuível ao resultado abrangente 		

$

2.754

$

13.654

$

8.126

Participação não controladora atribuível ao resultado abrangente		

$

929

$

742

$

724

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. e Controladas

Demonstrações consolidadas de mutações no patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015
(Em milhões de pesos)

		
Capital
social

Saldos em 1o de janeiro de 2015

$

Reserva para		
recompra	Lucros
de ações
retidos

4.227

$

916

$

Outros resultados	Total de
acumulados
participação
acumulados
controladora

46.975

$

Efeito de consolidação de entidades estruturadas		
Diminuição da reserva para recompra de ações		

–		
–		

–		
(146)

–		
–		

Saldos antes do lucro integral		

4.227		

770		

46.975		

Lucro líquido consolidado do exercício		
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente		

(1.143)

$

–		
–		

50.975

Participação	Total
no
do capital
controladora
contábil

$

–		
(146)

(1.143)		 50.829		

$

53.602

(447)		
–		

(447)
(146)

2.180		 53.009

–		
–		
5.171		
–		
5.171		
744		
5.915
–		
–		
–		
2.955		
2.955		
(20)		
2.935
–		 –		5.171		
2.955		
8.126		
724		
8.850

Saldos em 31 de dezembro de 2015		

4.227		

770		

52.146		

1.812		

58.955		

Declaração de dividendos		
Redução da reserva para recompra de ações		

–		
–		

–		
(50)		

(1.129)		
–		

–		
–		

(1.129)		
(50)		

Saldos antes do resultado abrangente		

4.227		

720		

51.017		

1.812		

57.776		

Resultado líquido consolidado do exercício		
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente		

2.627

2.904		 61.859
–		
–		

(1.129)
(50)

2.904		 60.680

–		
–		
5.898		
–		
5.898		
870		 6.768
–		
–		
–		
7.756		
7.756		
(128)		
7.628
–		 –		
5.898		
7.756		
13.654		
742		
14.396

Saldos em 31 de dezembro de 2016		

4.227		

720		

56.915		

9.568		

71.430		

3.646		 75.076

Efeito da consolidação de entidades estruturadas		
Aumento da participação não controladora		
Declaração de dividendos		
Redução da reserva para recompra de ações		

–		
–		
–		
–		

–		
–		
–		
(53)		

–		
–		
(1.364)		
–		

–		
–		
–		
–		

–		
–		
(1.364)		
(53)		

(530)		
212		
–		
–		

(530)
212
(1.364)
(53)

Saldos antes do resultado abrangente		

4.227		

667		

55.551		

9.568		

70.013		

3.328		

73.341

Lucro líquido consolidado do exercício		
Outros resultados abrangentes		
Resultado abrangente		

Saldos em 31 de dezembro de 2017

$

–		
–		
4.629		
–		
4.629		
1.040		 5.669
–		
–		
–		
(1.875)		 (1.875)		
(111)		 (1.986)
–		 –		
4.629		
(1.875)		
2.754		
929		
3.683

4.227

$

667

$

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

60.180

$

7.693

$

72.767

$

4.257

$

77.024
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Demonstrações consolidadas de fluxos de caixa
Pelos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015
(Em milhões de pesos)

						

2017		 2016		 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Lucro antes do imposto de renda 		
$
11.951
$
		 Ajustes por: 				
			 Depreciação e amortização 			
8.761		
			 Prejuízo (lucro) na venda de ativo imobilizado			
702		
			 Participação nos resultados de empresas coligadas			
(234)		
			 Redução ao valor recuperável de ativos de longa duração			
545		
			 Provisão para planos de previdência multipatronais			
89		
			 Juros pagos			
5.872		
			 Juros a pagar		
(314)		

13.613

$

9.978

8.436		 7.050
(219)		
132
(121)		
(47)
1.246		 1.839
473		 359
5.486		 4.576
(249)		 (212)

Variação nos ativos e passivos:				
		 Contas e documentos a receber		
(591)		 (1.020)		 1.373
		 Estoques			
(898)		 (1.097)		 (297)
		 Pagamentos antecipados			
(205)		
159		 (183)
		 Contas a pagar a fornecedores 		
2.041		
518		 735
		 Outras contas a pagar e passivos acumulados 			
(3.645)		
4		 (317)
		 Contas a pagar a partes relacionadas		
140
452		 (388)
		 Impostos de renda pagos			
(4.420)		 (4.703)		 (3.884)
		 Instrumentos financeiros derivativos			
331		 309		 (2.161)
		 Participação dos funcionários nos lucros 		
154		
65		
(2)
		 Benefícios a funcionários e previdência social			
949		
(735)		 (446)
		 Ativos disponíveis para venda			
(111)		
460		
11
		 Fluxos de caixa líquidos gerados nas atividades operacionais			

21.117		 23.077		 18.116
(Continuação)
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2017		 2016		 2015

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado			
Aquisições de negócios, líquidas de caixa recebido			
Venda de imobilizado			
Aumento dos direitos de distribuição em entidades estruturadas			
Outros ativos			
Dividendos cobrados			
Investimento em ações de coligadas			
Juros cobrados		
		 Fluxos de caixa líquidos utilizados nas atividades de investimento			

(13.446)		 (13.153)		 (9.604)
(12.482)		 (3.966)		 (1.641)
333		 1.033		 726
(523)		
(45)		 (1.060)
(1.281)		
(379)		
8
24		
24		
–
(9)		
(78)		
(45)
314		
249		 212
(27.070)		 (16.315)		 (11.404)

Atividades de financiamento:
Empréstimos obtidos		
Pagamento de empréstimos			
Pagamento de instrumentos financeiros derivativos associados à dívida			
Juros pagos 			
Dividendos pagos		
Pagamentos de cobertura de taxa de juros			
Cobranças de coberturas de taxa de juros			
Depósitos em contas garantidas de instrumentos financeiros derivativos			
		 Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de financiamento			

40.772		 34.687		13.954
(26.904)		 (31.888)		(15.928)
(2.117)		 (1.707)		
–
(4.429)		 (4.465)		 (3.899)
(1.364)		 (1.129)		
–
(1.401)		 (1.288)		 (1.384)
1.596		 1.405		 1.623
392		
52		
–
6.545		 (4.333)		 (5.634)

Ajuste no valor de caixa devido a efeitos cambiais e inflacionários			

(190)		

560		

175

Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa		

402		 2.989		 1.253

Caixa e equivalentes de caixa no início do período			

6.814		 3.825		 2.572

Caixa e equivalentes de caixa no final do período		

7.216

Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, não houve transações materiais não monetárias.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.

$

$

6.814

$

3.825
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Notas às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015
(Em milhões de pesos, exceto conforme indicado de outra forma)

1.

Atividades e eventos importantes

Atividades – O Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V. e suas Controladas (“Grupo
Bimbo” ou “a Entidade”) têm como atividade principal a produção, distribuição
e comercialização de pães frescos e congelados, bolos, bolinhos, muffins,
bagels, produtos embalados, tortillas, snacks salgados e doces de confeitaria,
entre outros.
 Entidade atua em diferentes áreas geográficas que representam os
A
segmentos de relatórios utilizados pela Entidade, que são o México, os EUA
e o Canadá (“América do Norte”), Organização da América Latina (“América
Latina”) e Europa, Ásia e África (“EAA”).
 s escritórios corporativos da Entidade estão localizados em Prolongación
O
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, Álvaro
Obregón, Código Postal 01210, Cidade do México, México.
 urante os exercícios de 2017, 2016 e 2015, as vendas líquidas das controladas
D
Bimbo, S. A. de C. V. e Barcel, S. A. de C. V., localizadas no segmento México,
representaram aproximadamente 30%, 29% e 32%, respectivamente, das
vendas líquidas consolidadas. Da mesma forma, durante os exercícios de
2017, 2016 e 2015, as vendas líquidas das controladas Bimbo Bakeries USA,
Inc. (“BBU”) e Canada Bread Company Limited (“Canada Bread” ou “CB”), que
compõem o segmento norte-americano, representaram 52%, 54% e 53% das
vendas líquidas consolidadas, respectivamente.

controladas Bimbo Bakeries USA, Inc. e Bimbo S.A. de C.V., 100% das ações
da East Balt Bakeries (“Bimbo QSR”) por US$ 650 milhões, que foram pagos
da seguinte forma:
					 Milhões		
					

de dólares 		

Pesos

					americanos		mexicanos

		
Valor total da operação		
		
Pagamento pelos direitos econômicos 		
		
Preço pago pelas ações		
		
Passivos assumidos por conta
de acionistas anteriores		
		
Preço de compra pago		

650

$

12.196

(60)

$

(1.126)

590

$

11.070

(76)

$

(1.429)

514

$

9.641

Aquisições 2017

A Bimbo QSR é uma das empresas líderes focadas no setor de food service.
Ela produz bolos, muffins ingleses, tortillas, bagels, pães artesanais, entre
outros produtos de panificação para restaurantes de fast food (“QSR”) em
todo o mundo. Fundada em 1955 e sediada em Chicago, Illinois, a East Balt
conta com aproximadamente 2.200 funcionários e opera 21 fábricas em 11
países nos Estados Unidos, Europa, Ásia, Oriente Médio e África, incluindo
duas empresas associadas. Ela produz cerca de 13 milhões de produtos por
dia, atingindo mais de 10.000 pontos de venda. Esta aquisição impulsiona a
estratégia de crescimento global do Grupo Bimbo em mercados e categorias
com alto potencial.

Aquisição da East Balt Bakeries (“Bimbo QSR”)

Fontes de financiamento

Em 15 de outubro de 2017, a Entidade adquiriu, juntamente com as suas

Para esta aquisição, uma linha de crédito de longo prazo comprometida

Eventos importantes
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existente e recursos obtidos na emissão do certificado de Bolsa Bimbo 17
foram utilizados em primeira instância. Posteriormente, o saldo disponibilizado
na linha de crédito compromissada de longo prazo foi refinanciado com
recursos obtidos na emissão do Título Internacional Bimbo 47.

Números consolidados
A tabela a seguir mostra os valores aportados pela Bimbo QSR nos números
consolidados do Grupo Bimbo para os 77 dias transcorridos de 15 de outubro
de 2017 a 31 de dezembro de 2017:

Efeitos contábeis da aquisição da Bimbo QSR
Consolidado

Bimbo QSR

				

1 de janeiro

15 de outubro

				

em 31 de

em 31 de

				

dezembro

dezembro

				

de 2017

de 2017

				
O processo de avaliação e registro da aquisição foi realizado de acordo com a
Norma Internacional de Relatório Financeiro (IFRS) 3, Aquisições de Negócios.
A alocação dos valores justos é preliminar nestas demonstrações financeiras
consolidadas. Portanto, as informações apresentadas abaixo estão sujeitas
a mudanças. Os valores definitivos serão concluídos no decorrer dos doze
meses subsequentes à data de aquisição. A tabela a seguir resume os
valores justos preliminares dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos
que foram reconhecidos pela aquisição realizada em 15 de outubro de 2017
pela taxa de câmbio vigente na data da transação:
Valor pago na operação			
$
		
Valores reconhecidos dos ativos
identificáveis e passivos assumidos		
Caixas e equivalentes de caixa		
746
Contas a receber		
908
Estoques		
323
Imobilizado		
3.577
Intangíveis		
4.690
Outros ativos		
2.374
Imposto de renda diferido		
152
			 Total dos ativos identificáveis				
		
Ágio				
3.095
		 Total dos ativos adquiridos				
		
Passivos circulantes		
1.274
Passivos a longo prazo		
4.950
		 Total dos passivos assumidos				
		
		 Valor do investimento adquirido			
$

Receita líquida de vendas

$

267.515

$

2.175

Lucro operacional

$

17.472

$

61

Participação controladora

$

4.629

$

(22)

9.641
Em 31 de dezembro de 2017
				

12.770

Consolidado

Bimbo QSR

Ativos totais

$

259.249

$

15.373

Passivos totais

$

182.225

$

2.557

As vendas líquidas consolidadas e o lucro líquido consolidado, caso
incluíssem a aquisição da Bimbo QSR a partir de 1º de janeiro de 2017, seriam
de $ 275.939 e $ 4.666, respectivamente.

15.865

Aquisição da Ready Roti India Private Limited

6.224
9.641

Em 25 de maio de 2017, a Entidade adquiriu, por meio da sua controlada
Bimbo Holanda, B.V., 65% das ações da Ready Roti India Private Limited, na
República da Índia. Esta companhia é a empresa de panificação líder em
Nova Déli e áreas urbanas. Ela produz principalmente pão embalado, bases
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de pizza e snacks salgados e doces; com marcas líderes como Harvest
Gold® e Harvest Selects®. A empresa gera vendas anuais de cerca de US$
48 milhões, tendo quatro fábricas e mais de 500 funcionários.
Aquisição da Bay Foods, Inc.
Em 19 de setembro de 2017, a Entidade adquiriu, por meio da sua controlada
Bimbo Bakeries USA, Inc., 100% das ações da Bay Foods Inc, nos Estados
Unidos da América. A Bays é produtora de muffins ingleses refrigerados no
país, complementando a presença da Companhia em um novo canal.
Aquisição da Stonemill Bakehouse Limited
Em 2 de março de 2017, a Entidade adquiriu, por meio de sua controlada
Canada Bread, 100% das ações da Stonemill Bakehouse Limited. Esta
empresa é a principal produtora de pães artesanais utilizando ingredientes
naturais, não geneticamente modificados e certificados com ingredientes
orgânicos. Essa aquisição fortalece a presença no mercado canadense.
Aquisição da Compañía Pastelería y Salados, “COPASA”
Em 30 de março de 2017, a Entidade adquiriu, por meio de sua controlada
Bakery Iberian Investment, S.L.U., 100% das ações da Compañía Pastelería y
Salados, “COPASA”, no Marrocos. Esta empresa produz e distribui produtos
de panificação e tem três fábricas.
Efeitos contábeis das aquisições.
O processo de avaliação e registro das aquisições da Bays Foods e Stonemill
foi realizado de acordo com a IFRS 3.

		

Ready Roti

Bay Foods

Stonemill

Data da

25 de

19 de

02 de

30 de

aquisição

maio

setembro

março

março

Valor pago
na operação

$

A tabela a seguir resume os valores justos dos ativos adquiridos e dos
passivos assumidos que foram reconhecidos no momento da realização das
aquisições pela taxa de câmbio vigente nessa data:

$

1.210

$ 401

$

60

Valores reconhecidos dos
ativos identificáveis
e passivos assumidos:
Caixa e equivalentes
de caixa		
603		
13		
–		
41
Contas a receber		
20		
45		 38		
3
Estoques		 37		 12		
16		11
Ativo imobilizado		 189		 66		
133		
115
Ativos intangíveis
identificáveis		
5		
822		 227		
53
Outros ativos		 9		 8		
5		 –
Total dos ativos
identificáveis		
863		
966		 419		 223
Ágio		 911		717		
131		
111
Total de ativos adquiridos:		
1.774		 1.683		 550		 334
Passivos circulantes		 254		 60		
32		
274
Passivos a longo prazo		
3		
413		 117		
–
Total de passivos adquiridos
257		
473		 149		 274
Participação não controladora

O processo de avaliação e registro das aquisições da Ready Roti e da
COPASA foi realizado de acordo com a IFRS 3. A atribuição dos valores justos
finais será concluída no decorrer dos doze meses posteriores à aquisição.

1.305

Copasa

Valor do investimento
adquirido

$

212		

1.305

$

–		

1.210

–		

$ 401

$

–

60
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Aquisições 2016
Aquisição da Panrico
Em 21 de julho de 2016, a Entidade adquiriu, por meio da sua controlada
Bakery Iberian Investment, S.L.U., 100% das ações da Panrico, S.A.U.: (“Bakery
Donuts Iberia”).
O contrato de compra e venda, celebrado em julho de 2015, foi de 190
milhões de euros. Após um ano, e depois de receber as autorizações da
Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência Espanhola e da
Autoridade Concorrencial portuguesa, bem como a resolução do Supremo
Tribunal espanhol sobre a validade do Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) que a Panrico firmou em 2013, a transação foi concluída. O pagamento
foi realizado de maneira diferida. O valor final pago foi de 214 milhões de
euros, equivalente a $ 4.418. O referido valor inclui a proporção do negócio
de pães frescos com marca, que foi vendido imediatamente a seguir.
As marcas de pão da Panrico, assim como outros ativos para pães e seus
derivados na Espanha, Portugal e Andorra, foram vendidos simultaneamente,
juntamente com as fábricas de Gulpilhares (Portugal) e Teror (Ilhas Canárias)
para a Adam Foods S.L.
A Donuts Iberia é uma das empresas líderes no setor de panificação na
Espanha e em Portugal, participando nas categorias de pães frescos, pães
doces e bolos. A aquisição inclui marcas líderes como a Donuts®, Qé!®,
Bollycao®, La Bella Easo® e Donettes®, entre outras.
Fontes de financiamento
Para financiar a operação, o Grupo Bimbo utilizou o financiamento disponível
sob linhas de longo prazo denominadas em euros.
Efeitos contábeis da aquisição da Bakery Donuts Iberia.
O processo de avaliação e registro da aquisição foi realizado de acordo com a
Norma Internacional de Relatório Financeiro (IFRS) 3, Aquisições de Negócios.
A distribuição do valor justo final terminou em 2017. A tabela a seguir resume

os valores justos dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos que foram
reconhecidos na aquisição realizada em 21 de julho de 2016 pela taxa de
câmbio vigente naquela data.

Valor pago na operação			
$
		
Valores reconhecidos dos ativos
identificáveis e passivos assumidos:		
Caixas e equivalentes de caixa		
670
Contas a receber		
249
Estoques		
194
Ativo imobilizado		
3.388
Ativos intangíveis identificáveis		
1.553
Outros ativos		
408
			 Total dos ativos identificáveis				
		
Ágio				
1.370
			 Total de ativos adquiridos:				
		
Passivos circulantes		
2.023
Imposto de renda diferido		
724
Passivos a longo prazo		
667
			 Total dos passivos assumidos				
		
			 Valor do investimento adquirido			
$

4.418

6.462

7.832

3.414
4.418

O ágio determinado como resultado da avaliação dessa aquisição foi de $
1.370, justificado principalmente pelas sinergias esperadas da mesma.

Números consolidados
A tabela a seguir mostra os valores aportados pela Donuts Iberia nos
números consolidados do Grupo Bimbo para os 163 dias transcorridos de 21
de julho a 31 de dezembro de 2016.
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Consolidado

Donuts Iberia

				

1º de janeiro

21 de julho

				

em 31 de

em 31 de

				

dezembro

dezembro

de 2016

de 2016

				

		
Vendas líquidas
		
Lucro operacional
		
Participação controladora
		
Lucro líquido consolidado

$

252.141

$

3.056

$

18.084

$

17

$

5.898

$

(3)

$

6.768

$

(3)

Ativos totais
		
Passivos totais

Fontes de financiamento
Para financiar a operação, a Canada Bread utilizou o financiamento disponível
sob as linhas de crédito comprometidas existentes.
Efeitos contábeis da aquisição da Vachon.

Em 31 de dezembro de 2016
				

social no mesmo dia para Vachon Bakery, Inc. (“Vachon”). Esta empresa é
líder em bolinhos no Canadá e fortalece a posição da Entidade no país. A
aquisição inclui marcas líderes como Vachon®, Jos Louis®, Ah Caramel®,
Passion, Flakie® y May West®, entre outras. O valor da transação foi de $
1.369.

Consolidado

Donuts Iberia

$

245.165

$

7.446

$

170.089

$

2.354

As vendas líquidas consolidadas e o lucro líquido consolidado, caso
incluíssem as aquisições da Donuts, a partir de 1º de janeiro de 2016, seriam
de $ 255.769 e $ 6.556, respectivamente.
Em maio e dezembro de 2016, duas entidades do negócio de pão congelado
foram adquiridas na Argentina e na Colômbia, por um valor de $ 68 e $ 151,
respectivamente. No final de 2017, o processo de avaliação e registro de
aquisições foi realizado de acordo com a IFRS 3.

Aquisições 2015
Aquisição da Saputo
Em 2 de fevereiro de 2015, a Entidade adquiriu, por meio da sua controlada
Canada Bread, 100% das ações da Saputo Bakery Inc, que mudou sua razão

O processo de avaliação e registro da aquisição foi realizado de acordo com
a IFRS 3. A tabela a seguir resume os valores justos dos ativos adquiridos e
dos passivos assumidos que foram reconhecidos na aquisição realizada em
2 de fevereiro de 2015 pela taxa de câmbio vigente naquela data.
Valor pago na operação			
$
		
Valores reconhecidos dos ativos
identificáveis e passivos assumidos:		
Contas a receber		
84
Estoques		
60
Ativo imobilizado		
778
Ativos intangíveis identificáveis		
431
Outros ativos		
10
			 Total dos ativos identificáveis				
		
Ágio				
			 Total de ativos adquiridos				
		
Passivos circulantes		
136
Imposto de renda diferido		
179
Passivos a longo prazo		
283
			 Total de passivos adquiridos				
		
			 Valor do investimento adquirido			
$

1.369

1.363
604
1.967

598
1.369
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O ágio registrado em 2015 como resultado dessa aquisição foi de $ 604,
justificado principalmente pelas sinergias esperadas na aquisição.

dessas mudanças não teve impacto nas demonstrações financeiras
consolidadas da Entidade.

Aquisição de ativos

	Melhorias anuais nas IFRSs (Ciclo 2014-2016)

Durante o ano de 2015, a Entidade comprou, por meio da sua controlada
Canada Bread, determinados ativos da Sobey's West, Inc. e da Italian Home
Bakery, no valor de $ 272. As compras abrangem principalmente ativo
imobilizado e ativos intangíveis.

	
A Entidade aplicou as mudanças na IFRS 12 incluídas nas Melhorias
Anuais das IFRSs para o ciclo 2014-2016 pela primeira vez no exercício
corrente. As demais mudanças ainda não são obrigatórias e não foram
adotadas antecipadamente pela Entidade.

2.

Bases de preparação

	
Adoção das Normas Internacionais de Relatório Financeiro novas e
revisadas

a.	Mudanças nas Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”
ou “IAS”) e novas interpretações que são obrigatórias a partir de 2017
	No exercício corrente, a Entidade não teve impactos em razão da aplicação
das IFRSs novas e modificadas emitidas pelo International Accounting
Standards Board (“IASB”), que são obrigatórias e entram em vigor a partir
dos exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2017.

	A IFRS 12 estados que uma entidade não precisa fornecer informações
financeiras resumidas de participação em controladas, coligadas ou
joint ventures que sejam classificadas (ou incluídas em um grupo de
alienação que seja classificado) como mantidas para venda. As mudanças
esclarecem que esta é a única exceção aos requisitos de divulgação da
IFRS 12 para essas participações.
	
A aplicação dessas mudanças não teve qualquer efeito sobre as
demonstrações financeiras consolidadas da Entidade, uma vez que
nenhuma das participações que detém nesses investimentos é
classificada ou incluída em um grupo de alienação classificado como
mantido para venda.

b. IFRSs novas e revisadas emitidas no período vigente até o momento
	Mudanças na IAS 7: Iniciativa de Divulgações
	
A Entidade aplicou essas mudanças pela primeira vez no exercício
corrente. As mudanças exigem que uma entidade forneça divulgações
que permitam aos usuários das demonstrações financeiras avaliar as
mudanças nos passivos derivados de atividades de financiamento,
incluindo variações no caixa e equivalentes de caixa.
	
Os passivos da Entidade derivados de atividades de financiamento
consistem em empréstimos (Nota 12) e outros passivos financeiros (Nota
13). A reconciliação entre os saldos no início e no final do período é
apresentada na Nota 12. De acordo com as regras de transição dessas
mudanças, a Entidade não divulgou informações comparativas do
período anterior. Além das divulgações adicionais na Nota 12, a aplicação

	A Entidade não aplicou as IFRSs novas e modificadas que foram emitidas
mas ainda não estão em vigor:
IFRS 9
Instrumentos Financeiros1
IFRS 15
Receitas de contratos com Clientes1
IFRS 16
Arrendamentos 1
Mudanças na IFRS 2	Classificação
e
mensuração
dos
pagamentos basea
dos em ações 1
Mudanças na
Venda ou aporte de ativos entre
IFRS 10 e a IAS 28
um investidor e sua coligada ou negócio
				
em conjunto 1
Mudanças na IAS 40
Transferência de propriedades
				
de investimento 3
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Mudanças nas IFRSs
Melhorias anuais nas IFRSs
					
Ciclo 2014–2016 3
IFRIC 22
Transações em moeda estrangeira
				
e contraprestações pagas
				
antecipadamente 3
1	Vigente para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018,

a aplicação antecipada é permitida.
2	Vigente para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019,

a aplicação antecipada é permitida.
3	Vigente para períodos anuais iniciados a partir de uma determinada data

a ser determinada.
IFRS 9 Instrumentos Financeiros
A IFRS 9, emitida em novembro de 2009, introduz novas exigências
para a classificação e mensuração de ativos financeiros. A IFRS 9 foi
subsequentemente alterada em outubro de 2010 para incluir requisitos
para a classificação e mensuração de passivos financeiros e para o seu
desreconhecimento e, em novembro de 2015, para incluir novos requisitos
gerais para contabilidade de hedge. Outras mudanças na IFRS 9 foram
emitidas em julho de 2014, principalmente para incluir a) requisitos de
redução ao valor recuperável para ativos financeiros e b) mudanças limitadas
nos requisitos de classificação e mensuração ao introduzir a categoria de
mensuração do ‘valor justo por meio de outros resultados abrangentes’
(“FVTOCI”) para alguns instrumentos de dívida simples.

negócio cujo objetivo é atingido por meio da cobrança dos fluxos de caixa
e da venda de ativos financeiros, e que tenham cláusulas contratuais para
os ativos financeiros que dão origem a datas específicas para pagamentos
somente do principal e dos juros sobre o principal, geralmente são
mensurados ao FVTOCI. Todos os outros investimentos de dívida e de
capital são mensurados ao valor justo no final dos períodos contábeis
posteriores. Além disso, com base na IFRS 9, as entidades podem
fazer uma escolha irrevogável de apresentar as mudanças posteriores
no valor justo de um investimento de capital (que não seja mantido
para negociação) em outros resultados abrangentes, com as receitas
de dividendos geralmente reconhecidas em (prejuízo) lucro líquido do
exercício.
●	Em relação aos passivos financeiros designados ao valor justo por meio

do resultado, a IFRS 9 exige que o valor da variação no valor justo do
passivo financeiro atribuível a mudanças no risco de crédito desse
passivo seja apresentado em outros resultados abrangentes, exceto
se o reconhecimento dos efeitos das mudanças no risco de crédito do
passivo que são reconhecidos em outros resultados abrangentes criar
ou aumentar uma discrepância contábil na demonstração de resultados.
As mudanças no justo valor atribuíveis ao risco de crédito do passivo
financeiro não são reclassificadas posteriormente na demonstração
de resultados. Anteriormente, de acordo com a IAS 39, o valor total da
variação no valor justo do passivo financeiro designado ao valor por meio
do resultado era apresentado na demonstração de resultados.
●	Em relação à redução ao valor recuperável de ativos financeiros, a IFRS 9

Os principais requisitos da IFRS 9 estão descritos abaixo:
●	A IFRS 9 exige que todos os ativos financeiros reconhecidos que estão

no âmbito da IAS 39, Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração sejam mensurados posteriormente ao custo amortizado
ou ao valor justo. Especificamente, os investimentos de dívida em um
modelo de negócios cujo objetivo é receber os fluxos de caixa contratuais
e que tenham fluxos de caixa contratuais que são exclusivamente
pagamentos de capital e juros sobre o capital em circulação geralmente
são mensurados ao custo amortizado no final dos períodos contábeis
posteriores. Os instrumentos de dívida mantidos em um modelo de

exige a utilização do modelo de perdas de crédito esperadas, em vez das
perdas de crédito incorridas, conforme indicado na IAS 39. O modelo de
perdas de crédito incorridas requer que a entidade reconheça, em cada
período de relatório, as perdas de crédito esperadas e as mudanças no
risco de crédito a partir do reconhecimento inicial. Em outras palavras,
não é necessário esperar por um impacto na capacidade de crédito para
reconhecer a perda.
●	
Os requisitos de contabilidade de hedge têm três mecanismos

de contabilização de hedge atualmente disponíveis na IAS 39. De
acordo com a IFRS 9, uma maior flexibilidade foi introduzida para os
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tipos de instrumentos se qualificarem para contabilidade de hedge,
especificamente ampliando os tipos de instrumentos que se qualificam
e os tipos de componentes de risco de itens não financeiros que são
elegíveis para a contabilidade de hedge. Além disso, os testes de
efetividade foram revisados e substituídos pelo conceito de ‘relação
econômica’. Posteriormente, uma avaliação retrospectiva da efetividade
não será necessária, e requisitos de divulgação aprimorados foram
introduzidos para o gerenciamento de risco da entidade.
A administração da Entidade prevê que a aplicação da IFRS 9 não terá
um impacto significativo nos valores reportados no que tange aos ativos
e passivos financeiros da Entidade. No entanto, não é prático fornecer
uma estimativa razoável desse efeito até que uma revisão detalhada seja
concluída, o que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2018.
IFRS 15 Receitas de Contratos com Clientes
A IFRS 15 foi publicada em maio de 2015, estabelecendo um modelo único
completo a ser utilizado pelas entidades na contabilização da receita de
contratos com clientes. Quando a IFRS 15 entrar em vigor, ela substituirá as
diretrizes atuais de reconhecimento da receita incluídas na IAS 18 Receitas,
na IAS 11 Contratos de Construção, bem como suas interpretações.

Etapa 4: 	Atribuir o preço da transação a cada obrigação de desempenho no
contrato;
Etapa 5: 	Reconhecer a receita quando a entidade cumprir a obrigação de
desempenho.
De acordo com a IFRS 15, uma entidade reconhece a receita quando a
obrigação é cumprida, ou seja, quando o ‘controle’ dos bens ou serviços
subjacentes da obrigação de desempenho foi transferido para o cliente. Da
mesma forma, diretrizes foram incluídas na IFRS 15 para enfrentar situações
específicas. Além disso, o número de divulgações exigidas foi aumentado.
A receita é calculada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a
receber, levando em conta o valor estimado de devoluções, abatimentos e
outros descontos similares. (Consulte a nota 3 v).
A administração da Entidade não prevê que a aplicação da IFRS 15 tenha
um impacto significativo nas demonstrações da posição financeira e/ou
nos resultados do exercício da Entidade. No entanto, não é prático fornecer
uma estimativa razoável desse efeito até que uma revisão detalhada seja
concluída, o que deve ocorrer no primeiro trimestre de 2018.
IFRS 16 Arrendamentos

O princípio básico da IFRS 15 é que uma entidade deve reconhecer a receita
representada pela transferência prometida de bens ou serviços para os
clientes por valores que reflitam as contraprestações que a entidade espera
receber em troca desses bens ou serviços. Especificamente, a norma
introduz uma abordagem de cinco etapas para reconhecer a receita:

A IFRS 16 Arrendamentos foi publicada em janeiro de 2016 e substitui a IAS
17 Arrendamentos atual, bem como as interpretações relacionadas quando
entrar em vigor. Esta nova norma introduz um modelo completo para a
identificação dos contratos de arrendamento e seu tratamento contábil nas
posições de arrendatário e arrendador.

Etapa 1: Identificação do contrato ou contratos com o cliente;
Etapa 2: Identificar as obrigações de desempenho no contrato;
Etapa 3: Determinar o preço da transação;

A IFRS 16 diferencia os arrendamentos e os contratos de locação com base
no fato de um ativo identificado ser controlado por um cliente ou não. As
diferenças entre os arrendamentos operacionais (fora do balanço) e os
arrendamentos financeiros (no balanço) são eliminadas para a contabilidade
do arrendatário e substituídas por um modelo no qual os arrendatários
devem reconhecer um ativo de direito de uso e um passivo correspondente.
Isto é, tudo no balanço, exceto os arrendamentos de curto prazo e os
arrendamentos de ativos de baixo valor.
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O ativo de direito de uso é calculado inicialmente ao custo e posteriormente
mensurado ao custo (com algumas exceções) menos a depreciação
acumulada e as perdas por redução ao valor recuperável, ajustadas para
qualquer reavaliação do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento
é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos mínimos do
arrendamento, bem como pelo impacto das mudanças do arrendamento,
entre outros. Além disso, a classificação dos fluxos de caixa também será
afetada, uma vez que os pagamentos de arrendamentos operacionais, de
acordo com a IAS 17, são apresentados como fluxos de caixa operacionais.
Enquanto no modelo da IFRS 16 os pagamentos de arrendamento serão
divididos em um principal e uma parcela de juros que serão apresentados
como o fluxo de caixa de financiamento e operação, respectivamente.
Ao contrário da contabilidade do arrendatário, a IFRS 16 cumpre
substancialmente os requisitos contábeis do arrendador na IAS 17 e continua
exigindo que um arrendador classifique um arrendamento como operacional
ou financeiro.
Além disso, a IFRS 16 exige divulgações extensivas.
No entanto, um arrendatário poderia optar por contabilizar os pagamentos
de arrendamento como uma despesa com base no método linear durante
o prazo do arrendamento, para contratos com um prazo de 12 meses ou
menos, que não têm opções de compra (esta opção é feita por classe de
ativos). Já para contratos em que os ativos subjacentes têm um valor que não
é considerado significativo quando são novos, por exemplo, equipamentos
de escritório menores ou computadores pessoais (essa opção pode ser feita
individualmente para cada contrato de arrendamento).
A IFRS 16 estabelece diferentes opções para a sua transição, incluindo a
aplicação retrospectiva ou retrospectiva modificada, na qual o período
comparativo não é reestruturado.
A administração da Entidade está em processo de determinar os possíveis
impactos resultantes nas suas demonstrações financeiras consolidadas pela
adoção desta norma e, em função da natureza de suas operações, espera-se
um impacto significativo. No entanto, não é viável fornecer uma estimativa
razoável desse efeito até que uma revisão detalhada seja concluída.

	IFRIC 22 Transação em Moeda Estrangeira e Adiantamento
	A IFRIC 22 refere-se à maneira de determinar a "data da transação" para
determinar a taxa de câmbio a ser utilizada no reconhecimento inicial
de um ativo, uma despesa ou receita quando a contraprestação com
base nesse conceito for paga ou recebida antecipadamente em moeda
estrangeira que resultou no reconhecimento de um ativo não monetário
ou de um passivo não monetário (por exemplo, um depósito não
reembolsável ou uma receita diferida).
	A Interpretação especifica que a data da transação é aquela na qual a
entidade reconhece inicialmente o ativo não monetário ou o passivo não
monetário resultante do pagamento ou recebimento da contraprestação
antecipada. Se houver vários pagamentos ou recebimentos antecipados,
a Interpretação exige que uma entidade determine a data da transação
para cada pagamento ou recebimento da contraprestação antecipada.
	A Interpretação é vigente para períodos anuais iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2018, com a aplicação antecipada permitida. As entidades
podem aplicar a Interpretação retrospectiva ou prospectivamente.
Disposições específicas de transição se aplicam à aplicação prospectiva.
	A Administração da Entidade estima que a aplicação das mudanças não
terá impacto nas suas demonstrações financeiras consolidadas. Isso
porque ela já contabiliza transações que envolvem o pagamento ou
recebimento de uma contraprestação antecipada em moeda estrangeira
de maneira consistente com as mudanças.

c. Demonstrações consolidadas de resultados e outros resultados
abrangentes
	
A Entidade apresenta a demonstração de resultados em duas
demonstrações: i) demonstração consolidada de resultados e,
ii) demonstração consolidada de resultados e outros resultados
abrangentes. As despesas na demonstração de resultados são
apresentadas de acordo com a sua função, uma vez que esta é a prática
do setor ao qual a Entidade pertence, e a natureza dessas despesas é
apresentada na Nota 19. Adicionalmente, a Entidade apresenta o subtotal
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do resultado operacional, algo que, embora não exigido pelas IFRSs, está
incluído, pois contribui para um melhor entendimento do desempenho
econômico-financeiro da Entidade.

d.	Demonstração dos fluxos de caixa
	A Entidade apresenta a demonstração dos fluxos de caixa de acordo
com o método indireto. Ela classifica os juros e dividendos recebidos nas
atividades de investimento, enquanto os juros e dividendos pagos são
apresentados nas atividades de financiamento.

3.

Resumo das principais políticas contábeis

a. Declaração de conformidade
	As demonstrações financeiras consolidadas da entidade foram preparadas
de acordo com as IFRSs emitidas pelo International Accounting Standards
Board.

b. Bases de preparação
	
As demonstrações financeiras consolidadas da Entidade foram
preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados ativos
e passivos financeiros (instrumentos financeiros derivativos), que são
mensurados ao seu valor justo no final de cada período, conforme será
explicado nas políticas contábeis posteriormente.
	i.	Custo histórico
		
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo da
contraprestação dada em troca de bens e serviços.
	ii. Valor justo
		O valor justo é definido como o preço que seria recebido pela venda
de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo
em uma transação ordenada entre participantes do mercado na
data da avaliação, independentemente desse preço ser observável

ou estimado utilizando outra técnica de avaliação diretamente. Ao
estimar o justo valor de um ativo ou passivo, a Entidade considera as
características do ativo ou passivo, e se os participantes no mercado
utilizariam essas características no momento de estabelecer o preço
do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor justo para fins
de mensuração e/ou divulgação destas demonstrações financeiras
consolidadas é determinado da maneira descrita acima, exceto para
avaliações que apresentem algumas semelhanças com o valor justo,
mas não é um valor justo, como o valor líquido de realização da IAS 2
ou o valor em uso da IAS 36.
	Além disso, para fins das demonstrações financeiras, as mensurações
do valor justo são classificadas no Nível 1, 2 ou 3 com base no grau em
que os dados de entrada nas mensurações são observáveis e na sua
importância na determinação do valor justo no total, que são descritos da
seguinte forma:
	•	Nível 1 São considerados preços cotados em um mercado ativo para
ativos ou passivos idênticos que a entidade pode obter na data de
avaliação;
	•	Nível 2 Dados de entrada observáveis distintos dos preços cotados do
Nível 1, direta ou indiretamente;
	•	Nível 3 Considera dados de entrada não observáveis.

c. Base de consolidação das demonstrações financeiras
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, as demonstrações financeiras
consolidadas incluem aquelas da Entidade e de suas controladas nas
quais ela detém o controle, incluindo as entidades estruturadas (“EE”). O
controle é obtido quando a Entidade:
	• Tem poder sobre o investimento,
	•	Está exposta, ou tem direito aos retornos variáveis derivados de sua
participação com essa entidade, e
	•	Tem a capacidade de afetar esses retornos por meio do seu poder
sobre a entidade na qual investe.
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	A Entidade reavalia se tem ou não controle sobre uma empresa se os
fatos e circunstâncias indicarem que há mudanças em um ou mais dos
três elementos de controle listados acima.
	Uma EE é consolidada quando for controlada, com base na avaliação da
essência do relacionamento com a Entidade e nos riscos e benefícios da
EE. As controladas mais importantes são mostradas abaixo:

Controlada

% de
participação

País

Segmento

Bimbo, S. A. de C. V.

97

México

México

Barcel, S. A. de C. V.

98

México

México

BB

100

Estados

América do

Unidos

Norte

Canada Bread
Corporation, LLC
Bimbo
do Brasil, Ltda.
Bimbo, S.A.U.
Bakery Donuts
Iberia, S.A.U. 1
East Balt
(Bimbo QRS). 2

100

Canadá

100

Brasil

100
100

100

Espanha e
Portugal
Espanha e
Portugal
EUA, Europa
e Ásia

América do
Norte

Atividade
principal

Panificação
Doces e
snacks
Panificação
Panificação

América Latina

Panificação

EAA

Panificação

EAA

Panificação

América do
Norte

Panificação

e EAA

1	A Bakery Donuts Iberia foi adquirida em 21 de julho de 2016, data na
qual o controle foi adquirido.
2	A East Balt (Bimbo QRS) foi adquirida em 15 de outubro de 2017, data na
qual obteve o controle, consolidado por meio da BBU, Bimbo, S.A. de
C.V. e Grupo Bimbo.

	As controladas são consolidadas a partir da data na qual o controle é
transferido para a Entidade, e deixam de ser consolidadas a partir da data
na qual o controle é perdido. Os resultados das controladas adquiridas
durante o exercício são incluídos nas demonstrações consolidadas de
resultados e de resultados e outros resultados abrangentes a partir da
data de aquisição, conforme o caso.	
	Desde 2003, houve várias disposições de controle cambial na Venezuela
que restringiram a livre aquisição de moeda estrangeira. Esta situação
impossibilitou que as empresas pagassem dividendos e obrigações
denominadas em moeda estrangeira (compra de matérias-primas,
embalagens, ativos fixos, serviços, entre outros). A regulamentação
cambial, juntamente com outros regulamentos publicados recentemente,
limitou significativamente a capacidade das controladas da Entidade
na Venezuela de manter seu processo de produção sob condições
normais, o que resultou em severas restrições para operar os processos
de produção, distribuição e venda de maneira contínua. Diante do
anteriormente exposto, uma vez que o Grupo Bimbo continuará suas
operações na Venezuela, com vigência a partir de 1º de junho de 2017, a
Entidade alterou o método mediante o qual integrava a situação financeira
e os resultados de sua operação na Venezuela nos valores consolidados,
razão pela qual, a partir desta data, mensura seu investimento na
Venezuela pelo seu valor justo. Essa mudança gerou uma despesa
líquida de redução ao valor recuperável do investimento indicado de
$ 54, e esse efeito foi reconhecido na demonstração de resultados do
período na rubrica outras (receitas) despesas.
	
O lucro e cada componente de outros resultados abrangentes são
atribuídos às participações controladoras e não controladoras. O resultado
integral é atribuído às participações controladoras e não controladoras,
mesmo se isso resultar em um déficit nestas últimas.
	Os saldos e transações importantes entre as entidades consolidadas
foram eliminados nestas demonstrações financeiras consolidadas.
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	As mudanças nos investimentos nas controladas da Entidade que não
resultem em uma perda de controle são registradas como transações de
capital.

d.	Combinação de negócios
	
As aquisições de negócios são contabilizadas usando o método de
aquisição. A contraprestação transferida em uma combinação de
negócios é mensurada ao valor justo, que é calculado como a soma dos
valores justos dos ativos transferidos pela Entidade, menos os passivos
incorridos pela mesma com os antigos proprietários da empresa adquirida
e as participações acionárias emitidas pela Entidade em troca do controle
sobre a empresa adquirida na data da aquisição. Os custos relacionados à
aquisição são geralmente reconhecidos na demonstração de resultados
conforme incorridos.
	Na data de aquisição, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos
assumidos são reconhecidos ao valor justo, com exceção de:
	–	Impostos diferida ativos ou passivos ou passivos e ativos relacionados
com benefícios a funcionários, que são reconhecidos e mensurados
de acordo com a IAS 12 Tributos sobre o Lucro e IAS 19 Benefícios a
Funcionários, respectivamente;
–	
Passivos ou instrumentos de capital relacionados a acordos de
pagamentos baseados em ações da empresa adquirida ou acordos
de pagamentos baseados em ações da Entidade celebrados para
substituir acordos de pagamentos baseados em ações da empresa
adquirida que são mensurados de acordo com a IFRS 2 Pagamentos
baseados em ações na data de aquisição (em 31 de dezembro de 2017,
2016 e 2015, a Entidade não tem pagamentos baseados em ações);
–	Ativos (ou um grupo de ativos para sua alienação) que são classificados
como mantidos para venda de acordo com a IFRS 5 Ativo Não Circulante
Mantido para Venda e Operação Descontinuada são mensurados de
acordo com essa norma.

	O ágio é mensurado como sendo o excedente da soma da contraprestação
transferida, o valor de qualquer participação não controladora na
empresa adquirida e o valor justo da participação anterior da adquirente
na empresa adquirida (se houver), sobre o valor líquido dos valores
dos ativos adquiridos identificáveis e passivos assumidos na data de
aquisição. Se, após uma reavaliação, o valor líquido dos valores de ativos
adquiridos identificáveis e passivos assumidos na data de aquisição
exceder a soma da contraprestação transferida, o valor de qualquer
participação não controladora na empresa adquirida e o valor justo da
participação acionária anterior do adquirente na empresa adquirida (se
houver), o excedente é reconhecido imediatamente na demonstração de
resultados como um ganho por compra vantajosa.
	As participações não controladoras, que são participações acionárias e
que dão a uma participação proporcional dos ativos líquidos da Entidade
aos seus titulares em caso de liquidação, podem ser mensuradas
inicialmente ao valor justo ou ao valor da participação proporcional da
participação não controladora nos valores reconhecidos dos ativos
líquidos identificáveis da empresa adquirida. A opção de mensuração é
feita em cada transação. Outros tipos de participações não controladoras
são mensurados ao justo valor ou, quando aplicável, com base no que é
especificado por outra IFRS.
	
Quando a contraprestação transferida pela Entidade em uma
combinação de negócios inclui ativos ou passivos resultantes de um
contrato de contraprestação contingente, a contraprestação contingente
é mensurada ao seu valor justo na data da aquisição, sendo incluída
como parte da contraprestação transferida. As variações no valor justo
da contraprestação contingente que se qualificam como ajustes ao
período de mensuração são ajustadas retroativamente com os ajustes
correspondentes contra o ágio. Os ajustes do período de mensuração são
ajustes que surgem da informação adicional obtida durante o ‘período
de mensuração’ (que não pode ser superior a um ano a partir da data
de aquisição) sobre eventos e circunstâncias que existiam na data de
aquisição.
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	O tratamento contábil para mudanças no valor justo da contraprestação
contingente que não se qualificam como ajustes do período de
mensuração depende de como a contraprestação contingente é
classificada. A contraprestação contingente que é classificada como
capital não é remensurada nas datas de relatórios subsequentes
e sua liquidação posterior é contabilizada no patrimônio líquido. A
contraprestação contingente que é classificada como um ativo ou passivo
é remensurada nas datas de relatórios subsequentes de acordo com a
IAS 39, ou IAS 37, Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
conforme apropriado, reconhecendo o ganho ou a perda correspondente
na demonstração de resultados.

disponível para venda imediata na sua condição atual, sujeito apenas
aos termos comuns de venda desses ativos. A administração deve estar
comprometida com a venda, que deve se qualificar para reconhecimento
como uma venda concluída dentro de um ano a partir da data da
classificação.
	
O ativo de longa duração (e os grupos de ativos para alienação)
classificados como mantidos para venda são avaliados pelo menor valor
entre o valor contábil e o valor justo dos ativos menos os custos para sua
venda.

f.	Reconhecimento dos efeitos da inflação
	
Quando uma combinação de negócios é realizada em estágios, a
participação acionária prévia da Entidade na empresa adquirida é
remensurada ao valor justo na data de aquisição e o ganho ou a perda
resultante, se houver, é reconhecido na demonstração de resultados. Os
valores decorrentes de participações na empresa adquirida antes da data
de aquisição que tenham sido reconhecidas anteriormente em outros
resultados abrangentes são reclassificadas para a demonstração de
resultados quando este tratamento for apropriado, caso essa participação
for eliminada.
	Se o tratamento contábil inicial de uma combinação de negócios estiver
incompleto no final do período de divulgação no qual a combinação
ocorre, a Entidade divulga provisórios para os itens cuja contabilização
está incompleta. Esses valores provisórios são ajustados durante o
período de mensuração (vide acima) ou ativos ou passivos adicionais são
reconhecidos para refletir as novas informações obtidas sobre os fatos
e circunstâncias que existiam na data de aquisição e que, se fossem
conhecidos, teriam afetado os valores reconhecidos nessa data.

e.	Ativos mantidos para venda
	Os ativos de longa duração e os grupos de ativos em alienação são
classificados como mantidos para venda se o seu valor contábil será
recuperado por meio de sua venda e não mediante seu uso contínuo.
Considera-se que esta condição foi cumprida apenas quando a venda
é altamente provável e o ativo (ou grupo de ativos para alienação) está

	
Os efeitos da inflação são reconhecidos somente quando a moeda
funcional de uma entidade é a moeda de uma economia hiperinflacionária.
A economia mexicana deixou de ser hiperinflacionária em 1999 e,
consequentemente, os efeitos inflacionários foram reconhecidos
até aquela data, com exceção do ativo imobilizado, cuja inflação foi
reconhecida até 2007, conforme permitido pelas Normas de Informações
Financeiras do México. (“NIF"), de acordo com as regras de transição para
as IFRSs. Em 2017, 2016 e 2015, a operação na Venezuela se qualificou
como hiperinflacionária em relação às inflações dos três exercícios
anteriores, e para as quais reconhecemos os efeitos da inflação. Estes
efeitos não são relevantes para a situação financeira, desempenho ou
fluxos de caixa da Entidade. A partir de 1º de junho de 2017, a Entidade
alterou o método de avaliação do seu investimento na Venezuela, de
forma que os efeitos da inflação foram reconhecidos até maio de 2017.

g.	Arrendamentos
	Os arrendamentos são classificados como financeiros quando os seus
termos transferem substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes
à propriedade para os arrendatários. Todos os outros arrendamentos são
classificados como operacionais.
	A entidade como arrendatária
	
Os ativos mantidos sob arrendamentos financeiros são reconhecidos

146

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

como ativos da Entidade ao seu valor justo, no início do arrendamento
ou, se este for menor, pelo valor presente dos pagamentos mínimos do
arrendamento. O passivo correspondente ao arrendador é incluído na
demonstração da posição financeira como um passivo de arrendamento
financeiro.
	Os pagamentos de arrendamentos são distribuídos entre as despesas
financeiras e a redução das obrigações de arrendamento visando obter
uma taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo.
As despesas financeiras são lançadas diretamente no resultado, a
menos que possam ser atribuídas diretamente aos ativos qualificáveis,
sendo, nesse caso, capitalizadas de acordo com a política contábil da
Entidade para os custos dos empréstimos. As receitas contingentes são
reconhecidas como despesas nos períodos em que são incorridas.
	
Os pagamentos de aluguel de arrendamentos operacionais são
reconhecidos no resultado pelo método linear durante o período
correspondente ao arrendamento.

h. Transações em moedas estrangeiras
	As diferenças na taxa de câmbio em itens monetários são reconhecidas
no resultado do período, exceto quando resultam de:
–	
Diferenças na taxa de câmbio provenientes de empréstimos
denominados em moedas estrangeiras relacionados a ativos em
construção para uso produtivo futuro, que são incluídos no custo
desses ativos quando considerados como um ajuste dos custos de
juros sobre esses empréstimos denominados em moedas estrangeiras;
–	Diferenças na taxa de câmbio provenientes de transações relacionadas
a hedge de riscos cambiais (consulte a Nota 13); e
–	Diferenças na taxa de câmbio de itens monetários a receber ou a pagar
em uma operação no exterior cuja liquidação não é planejada e nem
é possível efetuar o pagamento (fazendo assim parte do investimento
líquido na operação no exterior), reconhecidas inicialmente em outros
resultados abrangentes e reclassificadas do patrimônio líquido para o

resultado no reembolso dos itens monetários.
	Para fins de apresentação das demonstrações financeiras consolidadas,
os ativos e passivos em moeda estrangeira da Entidade são expressos
em pesos mexicanos, utilizando as taxas de câmbio vigentes no final
do período. Os itens de receitas e despesas são convertidos pelas
taxas de câmbio médias vigentes no período, a menos que flutuem
significativamente durante o período, em cujo caso utiliza-se as taxas
de câmbio na data em que as transações são realizadas. As diferenças
cambiais que surgem, conforme o caso, são reconhecidas em outros
resultados abrangentes e acumuladas no patrimônio líquido (atribuídas a
participações não controladoras quando apropriado).
	
Na venda de uma operação no exterior (ou seja, venda de toda a
participação da Entidade em uma operação no exterior, ou uma
disposição que envolva uma perda de controle na controlada que inclui
uma operação no exterior, perda do controle conjunto sobre uma entidade
controlada conjuntamente que inclua uma operação estrangeira parcial
da qual a participação retida se torna um instrumento financeiro), todas
as diferenças na taxa de câmbio acumuladas no capital relacionadas
com aquela operação atribuíveis à Entidade são reclassificadas para o
resultado.
	Os ajustes correspondentes ao ágio e ao valor justo dos ativos adquiridos
identificáveis e passivos assumidos gerados na aquisição de uma
operação no exterior são considerados ativos e passivos da referida
operação e são convertidos à taxa de câmbio vigente no encerramento
do relatório. As diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas em
outros resultados abrangentes.

i.	Caixas e equivalentes de caixa
	Consistem principalmente em depósitos bancários em contas correntes
e investimentos em títulos de curto prazo, altamente líquidos e facilmente
conversíveis em caixa, com vencimentos de até três meses da data de
aquisição e sujeitos a riscos insignificantes de mudanças de valor. O caixa
é apresentado ao valor nominal e os equivalentes são avaliados pelo seu
valor justo. As flutuações no seu valor são reconhecidas nos resultados
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(consulte os ativos financeiros abaixo). Os equivalentes de caixa são
representados principalmente por investimentos em instrumentos de
dívida pública com vencimento diário.
j.	Ativos financeiros
	Os ativos financeiros são reconhecidos quando a Entidade se torna parte
das disposições contratuais dos instrumentos.
1. Empréstimos e contas a receber
		As contas a receber de clientes, empréstimos e outras contas a receber,
com pagamentos fixos ou determináveis, são ativos financeiros não
derivativos que não são negociados em um mercado ativo, sendo
classificados como empréstimos e contas a receber. Os empréstimos
e contas a receber são avaliados ao custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor
recuperável.

observáveis nas condições econômicas nacionais e locais que se
correlacionam com a inadimplência nos pagamentos.
		No caso de contas a receber de clientes, o valor contábil é reduzido
por meio de uma conta de provisão para devedores duvidosos.
Quando se considera que uma conta a receber é incobrável, ela é
eliminada contra a estimativa. A recuperação subsequente dos valores
previamente eliminados torna-se créditos contra a estimativa. As
mudanças no valor contábil da conta da estimativa são reconhecidas
no resultado.

k. Estoques e custos de vendas

		A receita de juros é reconhecida por meio da aplicação da taxa de
juros efetiva, exceto para as contas a receber de curto prazo, se o
reconhecimento de juros for imaterial.

	Os estoques são registrados ao custo de aquisição ou ao seu valor líquido
de realização, o que for menor. O custo, inclui o custo da mercadoria mais
os custos de importação, fretes, manuseio, expedição, armazenamento
na alfândega e centros de distribuição, menos o valor das respectivas
devoluções. O valor realizável líquido representa o preço estimado de
venda menos todos os custos de conclusão e os custos estimados para
efetuar a sua venda. O custo é determinado usando a fórmula de custo
médio.

	2. Perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros

l.

		Os ativos financeiros que não sejam ativos financeiros ao valor justo
por meio de resultado estão sujeitos a testes de redução ao valor
recuperável no final de cada período de relatórios.

	Os itens do ativo imobilizado são reconhecidos pelo custo menos sua
depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável.
As aquisições realizadas no México até 31 de dezembro de 2007 foram
atualizadas aplicando-se fatores derivados do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (“INPC”) até essa data, que passou a ser o custo estimado
dos referidos ativos a partir de 1º de janeiro de 2011 com a adoção das
IFRSs.

		
Para determinadas categorias de ativos financeiros, como contas
a receber de clientes, ativos sujeitos a testes de redução ao valor
recuperável e que não tenham sofrido redução de maneira individual,
os mesmos são incluídos na avaliação de redução ao valor recuperável
em uma base coletiva. Entre as evidências objetivas de que uma
carteira de contas a receber pode ter sofrido redução ao valor
recuperável, pode-se incluir a experiência passada da Entidade em
relação à cobrança, um aumento no número de pagamentos atrasados
na carteira que excedem o período de crédito, bem como mudanças

Imobilizado

	O custo inclui as despesas diretamente atribuíveis à aquisição desses
ativos e todas as despesas relacionadas com a localização de ativos no
local e condições necessárias para que ele funcione da forma pretendida
pela administração.
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Os custos de expansão, remodelação ou melhoria que representem
um aumento de capacidade e, portanto, uma extensão da vida útil dos
ativos, também são capitalizados. As despesas de manutenção e reparos
são registradas no resultado no período em que são incorridas. O valor
contábil dos ativos substituídos é baixado quando eles são trocados, com
todo o efeito sendo registrado na demonstração de resultados.
	
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos
imobilizados é calculada com base no método linear para distribuir seu
custo ao seu valor residual ao longo da sua vida útil estimada, conforme
segue:
				
Construções
Fundações
Telhados
Instalações fixas e acessórios
Equipamento de produção
Veículos
Móveis e equipamentos
Equipamentos de informática
Benfeitorias em propriedades de terceiros
				

Anos
15
45
20
10
10
13
10
3
Durante a vigência
do contrato

	A Entidade aloca o valor reconhecido inicialmente no que tange a um
elemento de edifícios e equipamentos de fabricação nas suas diferentes
partes significativas (componentes) e deprecia cada um destes
componentes separadamente.
	O valor contábil de um ativo é baixado ao seu valor de recuperação se
o valor contábil do ativo for maior do que o seu valor de recuperação
estimado.
	Um item do imobilizado é baixado quando é vendido ou quando há
benefícios econômicos futuros esperados decorrentes do uso continuado
do ativo. O resultado decorrente da venda ou baixa de um item do

imobilizado é calculado como a diferença entre os recursos recebidos da
venda e o valor contábil do ativo e é reconhecido no resultado dentro do
resultado em outras despesas líquidas.
	As benfeitorias e adaptações em propriedades imobiliárias e comerciais
nas quais a Entidade atua como locatária são reconhecidas ao custo
histórico, deduzido da respectiva depreciação.

m. Investimento em coligadas
	Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Entidade tem influência
significativa. Influência significativa é o poder de participar na decisão
das políticas financeiras e operacionais da entidade na qual investe, mas
não implica um controle ou controle conjunto sobre essas políticas.
	Os resultados e os ativos e passivos das coligadas são incorporados nas
demonstrações financeiras consolidadas pelo método da equivalência
patrimonial, exceto se o investimento ou uma parte do mesmo for
classificado como mantido para venda, em cujo caso é contabilizado
de acordo com a IFRS 5, Ativo Não Circulante Mantido para Venda
e Operações Descontinuadas. Segundo o método da equivalência
patrimonial, os investimentos em coligadas são inicialmente registrados
na demonstração da posição financeira ao custo e ajustados por
mudanças subsequentes na aquisição devido à participação da
Entidade nos resultados e resultados abrangentes da coligada. Quando
a participação da Entidade nas perdas de uma entidade coligada a ela
excede a participação da Entidade nessa coligada, a Entidade deixa
de reconhecer a sua participação nos prejuízos. Perdas adicionais são
reconhecidas desde que a Entidade tenha assumido qualquer obrigação
legal ou implícita ou tenha feito pagamentos em nome da coligada.
	
Um investimento em uma coligada é registrado pelo método da
equivalência patrimonial a partir da data na qual a investida se torna uma
coligada. Na aquisição do investimento em uma coligada, o excedente
de custo de aquisição sobre a participação da Entidade no valor justo
líquido dos ativos e passivos identificáveis no investimento é reconhecido
como ágio, que é incluído no valor contábil do investimento. Qualquer
excedente de participação da Entidade no valor justo líquido dos ativos
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e passivos identificáveis no custo de aquisição do investimento, após a
reavaliação, é reconhecido imediatamente no resultado do período em
que o investimento foi adquirido.
	A Entidade interrompe o uso do método da equivalência patrimonial
a partir da data na qual o investimento deixa de ser uma coligada ou
quando o investimento é classificado como mantido para venda.
	
Quando a Entidade reduz sua participação em uma coligada, mas
continua usando o método da equivalência patrimonial, ela reclassifica
nos resultados a proporção do ganho ou perda que havia sido reconhecido
anteriormente em outros resultados abrangentes em relação à redução
da sua participação no investimento se esse lucro ou prejuízo tiver sido
reclassificado para a demonstração de resultados na alienação do ativo
ou passivo relativo.
	Quando a Entidade realiza transações com sua coligada, o lucro ou o
prejuízo resultante dessas transações com a coligada é reconhecido nas
demonstrações financeiras consolidadas da Entidade somente na medida
da participação na coligada que não esteja relacionada à Entidade.

ativos são revisados e ajustados, se necessário, na data de cada balanço
patrimonial. A amortização é registrada na rubrica de despesas gerais.
Aqueles com vida útil indefinida não são amortizados, mas estão sujeitos
a testes de redução ao valor recuperável pelo menos anualmente.

o.	Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis,
excluindo o ágio
	Ao final de cada período, a Entidade revisa o valor contábil dos seus ativos
tangíveis e intangíveis visando determinar se existem indícios de que
esses ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se
houver alguma indicação, o valor recuperável do ativo é calculado visando
determinar a extensão da perda por redução ao valor recuperável (se
houver). Quando não é possível estimar o valor recuperável de um ativo
individual, a Entidade estima o valor recuperável da unidade geradora de
caixa à qual o ativo pertence. Quando uma base de distribuição razoável
e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também
são alocados às unidades geradoras de caixa individuais, ou então são
alocados à menor Unidade Geradora de Caixa para a qual uma base de
distribuição razoável e consistente possa ser identificada.

n. Ativos intangíveis
	
Ela é formada principalmente por marcas e relacionamentos com
clientes derivados da aquisição de empresas nos EUA, Canadá, Espanha,
Argentina e algumas marcas na América do Sul. E é reconhecida ao
custo de aquisição. O custo dos ativos intangíveis adquiridos por meio
de uma combinação de negócios é o valor justo na data de aquisição e
são reconhecidos separadamente do ágio. Posteriormente, são avaliados
ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor
recuperável acumuladas. Os ativos intangíveis gerados internamente,
exceto os custos de desenvolvimento, não são capitalizados e são
reconhecidos como despesas no resultado do período em que são
incorridos.
	Os ativos intangíveis são classificados como tendo uma vida definida ou
indefinida. Aqueles com vida definida são amortizados pelo método linear
ao longo da vida útil estimada e, quando há indicações, são testados
quanto à perda de valor. Os métodos de amortização e a vida útil dos

	Os ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponíveis
para uso estão sujeitos a testes para fins de redução ao valor recuperável
pelo menos anualmente e sempre que houver indicação de que o ativo
possa ter sofrido redução ao valor recuperável.
	O valor recuperável é o valor justo menos o custo de venda e o valor em
uso, o que for maior. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados ao seu valor atual utilizando uma taxa de
desconto antes de impostos que reflete a avaliação do mercado atual do
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos do ativo para o qual
as estimativas de fluxos de caixa futuros não foram ajustadas.
	Caso se estime que o valor recuperável de um ativo (ou unidade geradora
de caixa) seja menor que o seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou
unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. As perdas
por redução ao valor recuperável são reconhecidas imediatamente no
resultado.
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	Posteriormente, quando uma perda por redução ao valor recuperável
é revertida, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é
aumentado para o valor estimado revisado do seu valor recuperável, de
tal forma que o valor contábil ajustado não exceda o valor contábil que
teria sido determinado se uma perda por redução ao valor recuperável
não tivesse sido reconhecida para o referido ativo (ou unidade geradora
de caixa) em exercícios anteriores. A reversão de uma perda por redução
ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.

p. Ágio
	O ágio resultante da aquisição de um negócio é reconhecido ao custo
determinado na data de aquisição do negócio, conforme explicado na
nota explicativa de combinação de negócios acima, deduzido das perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se houver (vide Nota 11).
	Para fins de avaliação da redução ao valor recuperável, o ágio é alocado
a cada unidade geradora de caixa (ou grupos de unidades geradoras de
caixa) da Entidade, que deve se beneficiar das sinergias da combinação.
	
As unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi atribuído são
submetidas a testes de redução ao valor recuperável anualmente, ou
com maior frequência quando existem indicações de que a unidade
possa ter sofrido redução ao valor recuperável. Se o valor recuperável
da unidade geradora de caixa for menor que o seu valor contábil, a perda
por redução ao valor recuperável é alocada primeiramente para reduzir o
valor contábil de qualquer ágio atribuído à unidade e posteriormente aos
demais ativos da unidade de maneira proporcional e com base no valor
contábil de cada ativo dentro da unidade. Qualquer perda por redução
ao valor recuperável do ágio é reconhecida diretamente. Uma perda por
redução ao valor recuperável no ágio reconhecido não é revertida em
períodos subsequentes.
	Ao ter a unidade geradora de caixa relevante, o valor do ágio atribuível é
incluído na determinação do resultado no momento da alienação.
	A política de ágio da Entidade, decorrente da aquisição de uma coligada,
está descrita na Nota 3m.

q. Passivos financeiros
	
Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo,
líquido dos custos da transação, exceto por aqueles passivos financeiros
classificados como ao valor justo por meio do resultado, que são
mensurados inicialmente pelo valor justo. A avaliação subsequente
depende da categoria na qual eles são classificados.
	Os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias: “ao
valor justo por meio do resultado” ou “outros passivos financeiros”. A
Nota 13 descreve a categoria na qual cada classe de passivos financeiros
detidos pela Entidade é classificada.

r.

Instrumentos financeiros derivativos e atividades de cobertura

	Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo na data em que o contrato de instrumentos financeiros
derivativos é celebrado e são, posteriormente, remensurados ao seu valor
justo. O método para reconhecer o resultado das mudanças nos valores
justos dos instrumentos financeiros derivativos depende de eles serem
designados como instrumentos de hedge e, se for o caso, da natureza
do item objeto de hedge. A Entidade utiliza instrumentos financeiros
derivativos apenas para proteger os fluxos de caixa e o investimento
líquido em controladas no exterior.
	
A Entidade documenta, no início da transação, a relação entre os
instrumentos de cobertura e os itens cobertos, bem como os seus
objetivos e a estratégia de gestão de risco que corroboram as suas
transações de cobertura. A Entidade documenta periodicamente se os
instrumentos financeiros derivativos utilizados nas operações de hedge
são altamente eficazes para cobrir as variações no valor justo ou nos
fluxos de caixa dos itens protegidos atribuíveis ao risco coberto.
	Hedges de fluxo de caixa
	A parcela efetiva das variações no valor justo dos instrumentos financeiros
derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é
reconhecida em outros resultados abrangentes e é apresentada na rubrica
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“Resultado na realização de instrumentos derivativos de hedge de fluxo
de caixa”. A parcela inefetiva é reconhecida imediatamente no resultado
do período. Os valores registrados no patrimônio líquido como parte de
outros resultados abrangentes são reclassificados para o resultado do
mesmo período em que o item protegido afeta os resultados.

período de apresentação, levando em consideração os riscos e incertezas
em torno da obrigação. Quando uma provisão é avaliada usando os fluxos
de caixa estimados para liquidar a obrigação presente, seu valor contábil
representa o valor presente desses fluxos de caixa (quando o efeito do
valor do dinheiro no tempo é material).

	A Entidade suspende a contabilização de hedge quando o derivativo
expira, é vendido, cancelado ou exercido, quando o derivativo não atinge
uma alta efetividade para compensar as variações nos fluxos de caixa
do item protegido, ou quando a entidade decide cancelar a designação
de hedge. Qualquer perda ou ganho reconhecido em outros resultados
abrangentes, e acumulado no capital, permanece no capital e é
reconhecido quando a projeção da transação é finalmente reconhecida
no resultado.

	Os passivos contingentes adquiridos em uma combinação de negócios
são mensurados inicialmente pelos seus valores justos na data da
aquisição. No final dos períodos de apresentação subsequentes, esses
passivos contingentes são avaliados pelo valor que teria sido reconhecido
de acordo com a IAS 37 e o valor reconhecido inicialmente deduzido da
amortização acumulada reconhecida de acordo com a IAS 18, Receitas,
dos dois o que for maior.

t. Imposto de renda
	Cobertura do investimento líquido em controladas no exterior
	Uma cobertura de investimento líquido em controladas estrangeiras é
contabilizada de maneira semelhante às coberturas de fluxo de caixa. A
parcela efetiva das variações no valor justo dos instrumentos financeiros
derivativos (ou não derivativos) que são designados e se qualificam como
hedge do investimento líquido em controladas no exterior é reconhecida
em outros itens do resultado abrangente e é apresentada na rubrica
“efeito da conversão de operações estrangeiras”. A parcela inefetiva é
reconhecida imediatamente no resultado do período na rubrica de “ganho
(perda) cambial líquido”. Os valores que foram registrados no patrimônio
líquido como parte do resultado abrangente são reclassificados para o
resultado do mesmo período da alienação do investimento.

s. Provisões
	As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação
presente (legal ou presumida) resultante de um evento passado, e é
provável que ela tenha de liquidar a obrigação e uma estimativa confiável
do valor da obrigação puder ser feita.
	
O valor reconhecido como uma provisão é a melhor estimativa do
desembolso necessário para liquidar a obrigação presente no final do

	A despesa com imposto de renda representa a soma do imposto de
renda corrente e do imposto de renda diferido.
	1. Imposto de renda corrente
		 O imposto de renda corrente é calculado com base nas leis tributárias
aprovadas na data da demonstração da posição financeira nos países
em que a Entidade atual e gera uma base tributável, e é registrado no
resultado do exercício em que foi gerado. No caso do México, o imposto
calculado corresponde ao Imposto de Renda (“ISR”).
	2. Impostos diferidos
		
O imposto de renda diferido é determinado usando alíquotas de
imposto e leis que foram promulgadas até a data da demonstração
da posição financeira e que se espera que sejam aplicáveis quando as
diferenças temporárias forem revertidas.
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	O imposto de renda diferido é reconhecido sobre as diferenças temporárias
entre o valor contábil dos ativos e passivos incluídos nas demonstrações
financeiras consolidadas e as bases fiscais correspondentes utilizadas
para apurar o resultado fiscal, aplicando-se a alíquota correspondente
a essas diferenças e, se aplicável, os benefícios dos prejuízos fiscais a
amortizar e de alguns créditos fiscais. O ativo ou passivo de imposto
de renda diferido é geralmente reconhecido para todas as diferenças
tributárias temporárias. Um ativo fiscal diferido será reconhecido para
todas as diferenças temporárias dedutíveis na medida em que seja
provável que a Entidade terá lucros tributáveis futuros, contra os quais
essas diferenças temporárias dedutíveis poderão ser aplicadas.
	
O imposto de renda diferido não é reconhecido para as seguintes
diferenças temporárias: i) aquelas que surgem do reconhecimento
inicial de ativos ou passivos em transações que não sejam aquisições
de negócios e que não afetam os resultados contábeis ou tributários, e
ii) aquelas relacionadas a investimentos em controladas e coligadas na
medida em que seja provável que não venham a ser revertidos no futuro
próximo; e iii) aquelas decorrentes do reconhecimento inicial do ágio.
O imposto de renda diferido ativo é reconhecido somente na extensão
em que seja provável que benefícios fiscais futuros serão obtidos contra
aqueles que poderão ser utilizados.
	O valor contábil de um ativo fiscal diferido deve ser revisado no fim
de cada período de apresentação e baixado na extensão em que se
considera provável que não haverá lucros tributáveis suficientes para
permitir a recuperação de todo o ativo ou de uma parte dele.
	Os ativos e passivos fiscais diferidos são avaliados utilizando a alíquota
que se espera aplicar no período em que o passivo é liquidado ou o ativo é
realizado, com base nas alíquotas (e leis tributárias) que foram aprovadas
ou substancialmente aprovadas no final do período de referência.
	Os saldos de impostos sobre lucros ativos e passivos são compensados
somente quando existe um direito legal exigido de compensar os
impostos ativos correntes contra os passivos e estão relacionados à
mesma autoridade tributária, ou se são entidades fiscais diferentes, se
há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou os ativos e passivos

serão realizados simultaneamente.
3. Impostos correntes e diferidos
		
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado,
exceto quando se referem a itens reconhecidos fora do resultado, em
outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido,
respectivamente. Quando surgem do reconhecimento inicial de uma
combinação de negócios, o efeito fiscal é incluído no reconhecimento
da combinação de negócios.

u.	
Benefícios a funcionários – benefícios de aposentadoria, benefícios de
rescisão e participação nos lucros (“PTU”)
i. Pensões e bônus de antiguidade
		Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pósemprego sob o qual a Entidade paga contribuições fixas a um fundo
ou fideicomisso e não tem nenhuma obrigação legal ou assumida de
efetuar pagamentos adicionais. As obrigações são reconhecidas como
despesas quando os funcionários prestam os serviços que lhes dão
direito a contribuições.
		
Um plano de benefício definido é um plano de benefícios pósemprego diferente dos planos de contribuição definida. No caso dos
planos de benefício definido, que incluem prêmios de antiguidade e
pensões, seu custo é determinado usando o método do crédito unitário
projetado, com avaliações atuariais realizadas no final de cada período
de apresentação. As remensurações, que incluem ganhos e perdas
atuariais, o efeito das mudanças no piso do ativo (se houver) e o retorno
do plano de ativos (excluindo juros), são refletidas imediatamente na
demonstração da posição financeira com um lançamento ou crédito
que é reconhecido em outros resultados abrangentes no período
em que ocorrerem. As remensurações reconhecidas em outros
resultados abrangentes são reconhecidas imediatamente nos lucros
acumulados e não são reclassificadas para o resultado. O custo de
serviços passados é reconhecido no resultado no período da mudança
do plano. O juro líquido é calculado aplicando a taxa de desconto no
início do período da obrigação do ativo para benefícios definidos.
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As obrigações por benefícios de aposentadoria reconhecidas na
demonstração da posição financeira consolidada representam os ganhos
e perdas correntes nos planos de benefícios definidos da entidade. O
valor presente das obrigações de benefício definido é determinado
descontando-se os fluxos de caixa estimados utilizando as taxas de juros
de títulos públicos federais denominados na mesma moeda em que os
benefícios serão pagos e que tenham vencimentos próximos aos da
obrigação.
	A Entidade concede um bônus em dinheiro para determinados executivos,
calculado com base nas métricas de desempenho, que é pago 30 meses
após a concessão.

ii. Participação dos empregados nos lucros
	No caso do México e do Brasil, eles devem reconhecer uma provisão para
o custo de participação dos trabalhadores nos lucros quando têm uma
obrigação legal ou assumida de efetuar o pagamento como resultado
de eventos passadose que podem ser estimados com confiabilidade. A
participação nos lucros é registrada no resultado do exercício em que
ocorreu.

iv. Planos de previdência multipatronais
	
A Entidade classifica os planos multipatronais como sendo de
contribuição definida ou de benefícios definidos para determinar a
sua contabilização. Particularmente, os planos de benefícios definidos
multipatronais são contabilizados com base na proporção na qual a
Entidade participa na obrigação, nos ativos e nos custos, determinados
da mesma forma que outros planos de contribuição definida, a menos
que não haja informações suficientes. Nesse caso, eles são registrados
como se fossem de contribuição definida.
	
A liquidação ou saída da Entidade de um plano multipatronal é
reconhecida e avaliada de acordo com a IAS 37 Provisões, Ativos e
Passivos Contingentes.

v. Reconhecimento de receitas
	A receita é calculada ao valor justo da contraprestação recebida ou a
receber, levando em conta o valor estimado de devoluções, abatimentos
e outros descontos similares.
Venda de bens

	Benefícios a funcionários de curto prazo.
	
Um passivo é reconhecido pelos benefícios que correspondem aos
funcionários em relação aos salários e vencimentos, férias anuais e
licença médica no período de serviço no qual é prestado, pelo valor não
descontado dos benefícios que se espera que sejam pagos por esse
serviço.
	Os passivos reconhecidos dos benefícios a funcionários de curto prazo
são avaliados pelo valor não descontado dos benefícios que se espera
pagar por esse serviço.

iii. Indenizações
	Qualquer obrigação de indenização é reconhecida quando a Entidade não
pode mais retirar a oferta de compensação e/ou quando ela reconhece
os custos de reestruturação relacionados.

	A receita de venda de mercadorias deve ser reconhecida quando todas
as seguintes condições forem atendidas:
	•	A Entidade transferiu para o comprador os riscos e benefícios
significativos decorrentes da propriedade dos bens; a Entidade não
detém nenhum envolvimento na gestão contínua dos bens vendidos,
no nível geralmente associado à propriedade, e nem retém o controle
efetivo sobre eles;
	•	O valor das receitas pode ser avaliado de maneira confiável;
	•	É provável que a Entidade receba os benefícios econômicos associados
com a transação; e
	•	Os custos incorridos ou a serem incorridos em conexão com a
transação podem ser avaliados de maneira confiável.
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Receitas de juros
Saldos

	A receita de juros é reconhecida quando for provável que os benefícios
econômicos futuros fluam para a Entidade e o valor da receita possa
ser mensurado de maneira confiável. A receita de juros é registrada
periodicamente, com referência ao saldo em aberto e à taxa de juros
efetiva aplicável, que é a taxa que desconta exatamente os fluxos de
caixa estimados a serem recebidos durante a vida útil esperada do
ativo financeiro e é igual ao valor contábil líquido do ativo financeiro no
reconhecimento inicial.

originalmente		
apresentados

Reclassifi-

31 de dezembro

cações

Saldos

reclassificados
31 de dezembro

de 2015		

Outras contas a pagar
e passivos acumulados

$

Imposto de renda		

14.046

$

2.845		

2.199

de 2015

$

(2.199)		

16.245
646

w. Reclassificações
	As demonstrações financeiras consolidadas para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2016 e 2015 foram reclassificadas em determinadas
rubricas para adequar sua apresentação àquela utilizada em 2017. Até
31 de dezembro de 2016, a entidade agrupava todos os impostos a
pagar na mesma rubrica, mas decidiu separar o imposto de renda dos
demais em função da sua importância. Adicionalmente, os bônus a
pagar a funcionários identificados foram reclassificados de curto prazo
para de longo prazo. Os efeitos dessa reclassificação foram aplicados
retrospectivamente no balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e 2015, de acordo com a IAS 8 Políticas Contábeis, Mudanças nas
Estimativas Contábeis e Erros.
Saldos
originalmente		
apresentados

Reclassifi-

31 de dezembro

cações

Saldos

4. J ulgamentos contábeis críticos e principais fontes para estimar
incertezas
	Na aplicação das políticas contábeis da Entidade, descritas na Nota 3, a
Administração deve fazer julgamentos, estimativas e premissas sobre os
valores contábeis dos ativos e passivos das demonstrações financeiras
consolidadas. As estimativas e premissas relativas estão baseadas na
experiência e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados
reais podem diferir dessas estimativas.
	As estimativas e premissas são revisadas regularmente. As mudanças nas
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que a mudança é
realizada e em períodos futuros, caso a mudança afetar o período atual e
os períodos subsequentes.

reclassificados
31 de dezembro

de 2016		

	a) Julgamentos críticos na aplicação das políticas contábeis

de 2016

		Consolidação de entidades estruturadas
Outras contas a pagar
passivos acumulados
$
Imposto de renda		
Benefícios a empregados
e previdência social		

19.881
$
3.851		
30.488		

2.379
$
(2.808)		
429		

22.260
1.043
30.917

		Conforme descrito em maiores detalhes na Nota 7, a BBU celebrou
contratos com subcontratados externos (“Operadores Independentes”),
nos quais não tem participação acionária direta ou indireta, mas se
qualificam como entidades estruturadas (“EE”). A Entidade concluiu que
controla determinados operadores independentes, principalmente
para garantir ou conceder os financiamentos, bem como para a
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obrigação que assumiu de manter as rotas em operação. Em outros
casos, a Entidade concluiu que não detém esse controle.

b)	Principais fontes de incerteza nas estimativas
1 .	Vidas úteis, valores residuais e métodos de depreciação para ativos de
longa duração
		Conforme descrito na Nota 3, a Entidade revisa anualmente as vidas
úteis, os valores residuais e os métodos de depreciação de longa
duração, inclusive imóveis, instalações e equipamentos e ativos
intangíveis. Além disso, para esses últimos, determina se sua vida
é definida ou indefinida. Durante os períodos apresentados, essas
estimativas não foram modificadas.

	2.	Redução ao valor recuperável do ágio e ativos intangíveis
		Determinar se o ágio sofreu redução ao valor recuperável envolve o
cálculo do valor em uso das unidades geradoras de caixa às quais o
ágio foi atribuído. O cálculo do valor em uso requer que a Entidade
determine os fluxos de caixa futuros que espera que deveriam surgir
das unidades geradoras de caixa e uma taxa de desconto apropriada
para calcular o valor presente. O valor justo é determinado com base em
múltiplos do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(“EBITDA”). Para a determinação de um múltiplo apropriado, a Entidade
identifica empresas comparáveis.

	3.	Mensurações do valor justo
		
Os instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos na
demonstração da posição financeira ao seu justo valor em cada data
de apresentação. Adicionalmente, a Entidade divulga o valor justo de
determinados instrumentos financeiros, principalmente da dívida de
longo prazo, embora isso não implique um risco de ajuste nos valores
contábeis. O anteriormente exposto está descrito na Nota 13. Por fim,
a Entidade realizou aquisições de negócios, que exigem a avaliação
da contraprestação paga, dos ativos identificáveisadquiridos e dos
passivos assumidos ao valor justo e, opcionalmente, a participação de

não controladores na data de aquisição, conforme indicado na Nota 1.
		Os valores justos descritos são estimados utilizando-se técnicas de
avaliação, incluindo dados que não são observáveis em um mercado.
As principais premissas utilizadas na avaliação estão descritas nas
respectivas notas. A Administração considera que as técnicas de
avaliação e as premissas selecionadas são apropriadas para determinar
os valores justos.

	4. Benefícios a funcionários
		O custo dos planos de benefícios definidos a funcionários e os planos
de previdência multipatronais é determinado utilizando avaliações
atuariais que envolvem premissas relativas a taxas de desconto,
aumentos salariais futuros, taxas de rotatividade de pessoal e taxas de
mortalidade, entre outros. Devido à natureza de longo prazo desses
planos, essas estimativas são sensíveis a mudanças nas premissas.

	5. Determinação do imposto de renda
		
Determinar se o ativo fiscal diferido por prejuízos fiscais a serem
amortizados sofreu perda de valor, com base nas projeções tributárias
preparadas pela Entidade, para avaliar sua recuperabilidade.

	6. Compensações a funcionários, seguros e outros passivos
		
Os riscos de seguro nos EUA, tais como a responsabilidade por
danos gerais a terceiros e as compensações a funcionários, são
autossegurados pela Entidade com coberturas sujeitas a limites
específicos acordados em um programa de seguros. As provisões para
sinistros do programa são registradas com base nos sinistros incorridos.
Os passivos para riscos seguráveis são determinados utilizando dados
históricos da Entidade. Os passivos líquidos em 31 de dezembro de
2017, 2016 e 2015 foram de $ 5.085, $ 3.288 e $ 3.204, respectivamente.
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5.

Contas a receber de clientes e outras contas a receber

					
2017		 2016		 2015
			
Clientes
$ 18.135
$ 17.249
$ 13.882
Estimativa para contas
de liquidação duvidosa		
(782)		
(633)		
(515)
					 17.353		 16.616		 13.367
			
Documentos a receber		
146		
56		
170
Contas a receber a curto
prazo de operadores
independentes		
430		
386		
468
Imposto de renda,
imposto sobre valor agregado
e outros impostos
a recuperar		
5.907		
5.605		
4.206
Devedores diversos		 970		 1.406		 836
			
				
$ 24.806
$ 24.069
$ 19.047

	Os prazos médios de crédito nas vendas de mercadorias são de 30 dias
para o para o México, 60 dias para EUA e EAA, 21 dias para Canadá, e
30 dias para a América Latina, incluindo os países da América Central
e do Sul. Os saldos vencidos e não reservados não são relevantes para
as datas da demonstração da posição financeira consolidada. Os valores
vencidos há mais de 90 dias são provisionados a cinquenta por cento e
aqueles vencidos há mais de 180 dias a cem por cento.

6.

Estoques

					
			
Produtos acabados
$
Encomendas em processo		
Matérias-primas, embalagens
e invólucros		
Outros depósitos		
					
			
Matérias-primas em trânsito		
			
				
$

7.

2017		 2016		 2015
3.231
$
160		

2.883
$
116		

2.159
79

3.703		 3.465		 2.784
963		 760		 317
8.057		
7.224		 5.339
311		
8.368

$

204		
7.428

$

170
5.509

Entidades estruturadas

	
A Entidade, por meio da BBU, firmou contratos com operadoras
independentes que representam direitos de distribuição para vender e
distribuir seus produtos mediante entrega direta às lojas ou varejistas
em determinados territórios de vendas. A Entidade não tem nenhuma
participação nas entidades controladas pelas operadoras independentes,
que financiam a compra dos referidos direitos de distribuição por meio
de empréstimos junto a instituições financeiras, e que são garantidos
ou financiados pela BBU. Para manter as rotas em operação e garantir
a entrega dos produtos aos clientes, compromissos explícitos e
implícitos são assumidos. A Entidade definiu que todos os operadores
independentes estabelecidos como pessoas jurídicas qualificam-se
como Entidades Estruturadas (“EE”) que em essência são controladas pela
BBU, principalmente para assegurar ou conceder os financiamentos, bem
como para a obrigação que assumiram de manter as rotas funcionando.
De acordo com o anteriormente exposto, as EEs são consolidadas pela
Entidade.
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	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os ativos e passivos relacionados
a essas operações foram incluídos nas demonstrações financeiras
consolidadas, conforme segue:

	Os recursos aportados pela Entidade para os operadores independentes
classificados como uma EE e consolidados são eliminados nas
demonstrações financeiras consolidadas em anexo.

					
			
Propriedades – veículos
$
Direitos de distribuição		
			
Total do ativo
$

	Os passivos de arrendamento de longo prazo são garantidos pelos veículos
sujeitos ao arrendamento e não representam nenhuma reivindicação
adicional sobre os ativos das empresas. A exposição máxima da Entidade
a perdas associadas a operadores independentes está limitada a $ 84 da
dívida de longo prazo de operadores independentes em 31 de dezembro
de 2017.

2017		 2016		 2015
3.188
$
6.927		

3.118
$
6.792		

10.115

9.910

$

					
2017		
			
Vencimentos de curto prazo
da dívida de longo prazo:			
		 Obrigações sob
		 arrendamento de capital
$
658
$
		 Empréstimos a operadores
		 independentes		
42		
Dívida de longo prazo:			
		 Obrigações sob
arrendamento de capital		
1.798		
			 Empréstimos a operadores
			 independentes		
42		
Dívida com coligadas (líquida
de contas a receber)		
5.139		
			
		 Total do passivo
$
7.679
$
			
		 Participação não controladora $
2.436
$

$

2.415
5.097
7.512

2016		 2015

633

$

	Além disso, a Entidade vendeu determinados direitos de distribuição
nos EUA a ex-funcionários e a pessoas físicas, também considerados
operadores independentes, mas não como entidades estruturadas. Em
31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os ativos relacionados a essas
transações totalizam $ 987, $ 1.193 e $ 1.418, respectivamente, que são
apresentados na demonstração consolidada da posição financeira como
contas a receber de operadores independentes de curto e longo prazo.

481

49		

38

1.807		

1.462

41		

43

5.135		

3.905

7.665

$

5.929

2.245

$

1.583

	A Entidade financia até 90% do preço de venda pago por determinados
operadores independentes. As notas são remuneradas a uma taxa de
juros anual que varia de aproximadamente 5% a 11%, com uma média
ponderada de 10%, e são pagas em 120 parcelas mensais. Os operadores
independentes efetuam um pagamento inicial da Entidade pelos 10%
do preço de compra restante. Na maioria dos casos, um credor externo
independente financia o adiantamento. Tanto a Entidade como o
financiamento de terceiros independentes são segurados pelas rotas,
equipamentos, listas de clientes e outros ativos. O credor terceirizado
independente tem prioridade sobre a garantia real.
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8.

Ativo imobilizado

A reconciliação entre os valores contábeis no início e fim dos exercícios de 2017, 2016 e 2015 é a seguinte:

Saldo em 1o de 		

Adições por						

janeiro de		
2017

aquisição de		

Adições

Investimento:
Edifícios
$ 25.572
$
Equipamentos de fabricação		
74.817		
Veículos		 17.303		
Equipamentos de escritório		
1.015		
Equipamentos de informática		
5.003		
		 Total do investimento		 123.710		

negócios (1)

Efeito de

Transferências

Custo			

conversão

por retirada

Deterioração

–
$
1.080
$
–		
(307)		
259		
135		
–		
7		
–		
(38)		
259		
877		

1.362
$
(1.904) $
(148)
$
7.243		
(2.833)		
(3.342)		
1.532		 (899)		 (918)		
131		
(6)		
(63)		
930		
(99)		
(171)		
11.198		
(5.741)		
(4.642)		

Depreciação:
Edifícios 		 (10.354)		 (905)		 (645)		
Equipamentos de fabricação		 (42.629)		
(4.845)		
4.887		
Veículos		 (7.243)		 (1.019)		
(29)		
Equipamentos de escritório		
(595)		
(105)		
42		
Equipamentos de informática		
(3.913)		
(632)		
64		
		 Total da depreciação acumulada		 (64.734)		
(7.506)		
4.319

(5)		 286		
(30)		
21		
1.431		
2.994		
1		
410		
753		
(16)		
6		
59		
(1)		
93		
169		
–		
2.226		
3.945		

					 58.976		 (7.247)		
Terrenos		 7.701		
–		
Construções em andamento
e máquinas em trânsito		
8.055		
13.187		
Menos: Ativos classificados
como mantidos para venda		
(148)		
–		
Investimento líquido

$

74.584

$

5.940

$

5.196		 11.198		 (3.515)		
897		

49		

(195)		

386		

(11.247)		

(869)		

–		

–		

11		

6.479

$

–

$

(4.568)

Saldo em 31 de

$

(697)		
(115)		
(1)
111		
(702)

$

dezembro de

Reavaliação

2017

–
$
552
$ 26.514
–		
612		
76.190
–		
232		 17.644
–		
–		
1.084
–		
1		
5.626
–		
1.397		 127.058

(27)		
(63)		
(1)		
–		
–		
(91)		

(35)		 (11.715)
(235)		 (38.439)
(119)		 (7.247)
–		
(609)
–		
(4.220)
(389)		 (62.230)

(91)		 1.008		 64.828
(4)		

71		 8.404

–		

255		

9.766

–		

–		

(26)

(95)

$

1.334

$

82.972
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Saldo em 1o de 		

Adições por						

janeiro de		
2016

aquisição de		

Adições

negócios (1)

Transferências

Investimento:			
Edifícios
$
19.157
$
–
$
1.302
$
Equipamentos de fabricação		
55.462
–		
6.219		
Veículos		 13.868		 285		
60		
Equipamentos de escritório		
713
–		
124		
Equipamentos de informática		
3.719
–		
129		
		 Total do investimento		
92.919		
285		
7.834		
			
Depreciação:			
Edifícios 		 (8.264)		 (1.256)		 (924)		
Equipamentos de fabricação		 (28.800)		 (4.353)		 (5.778)		
Veículos		
(6.295)		
(956)		
(51)		
Equipamentos de escritório		
(385)		
(80)		
(113)		
Equipamentos de informática		
(2.909)		
(523)		
(103)		
		 Total da depreciação acumulada		 (46.653)		
(7.168)		
(6.969)		
			
					 46.266		 (6.883)		 865		
Terrenos		
Construções em andamento
e máquinas em trânsito		
Menos: Ativos classificados
como mantidos para venda		
			
Investimento líquido
$

6.673
5.647		
(513)		
58.073

$

Efeito de

Saldo em 31 de

Custo			

conversão

por retirada

2.254
$
2.695
$
(516)
6.168		
8.057		
(2.251)
2.477		
871		 (697)
137		
68		
(27)
657		
578		
(80)
11.693		
12.269		
(3.571)

Deterioração

$

892		 (1.129)		
397		
(900)		 (3.912)		 1.715		
2		
(318)		
577
(1)		
(48)		
32
6		
(459)		
75
(1)		
(5.866)		
2.796		
11.692		 6.403		

(775)		

dezembro de

Reavaliação

2016

–
$
680
$ 25.572
–		
1.162		
74.817
–		 439		 17.303
–		
–		
1.015
–		
–		
5.003
–		
2.281		 123.710

(5)		
(160)		
–		
–		
–		
(165)		

(65)		 (10.354)
(441)		 (42.629)
(202)		
(7.243)
–		
(595)
–		
(3.913)
(708)		 (64.734)

(165)		 1.573		 58.976

–		

341		

199		

808		

(454)

–		

134		

7.701

12.868		

37		

(11.891)		

541		

(125)

–		

978		

8.055

(5)

–		

–		

(50)		

420		

–		

–		

(148)

5.980

$

1.243

$

–

$

7.702

$

(934)

$

(165)

$

2.685

$

74.584
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Saldo em 1o de 		
janeiro de		
2015

Adições

Adições por						
aquisição de		
negócios (1)

Transferências

Efeito de
conversão

Investimento:			
Edifícios
$
16.971
$
–
$
214
$
1.350
$
Equipamentos de fabricação		
47.703		
–		
754		
6.062		
Veículos		 12.582		 577		
13		 783		
Equipamentos de escritório		
662
–		
16		
35		
Equipamentos de informática		
3.267
–		
7		
409		
		 Total do investimento		
81.185		
577		
1.004		
8.639		
			
Depreciação:			
Edifícios 		
(7.080)		
(901)
–		
(1)		
Equipamentos de fabricação		
(24.155)		
(3.992)
–		
(343)		
Veículos		
(5.691)		
(1.011)
–		
65		
Equipamentos de escritório		
(376)		
(76)
–		
87		
Equipamentos de informática		
(2.441)		
(458)
–		
–		
		 Total da depreciação acumulada		
(39.743)		
(6.438)
–		
(192)		
			
					 41.442		 (5.861)		 1.004		 8.447		
			
Terrenos		
6.093
–		
272		
251		
Construções em andamento
e máquinas em trânsito		
5.128		
9.027		
143		
(8.698)		
Menos: Ativos classificados
como mantidos para venda		
(188)		
(294)
–		
–		
			
Investimento líquido
$ 52.475
$
2.872
$
1.419
$
–
$

Saldo em 31 de

Custo			
por retirada

821
$
(326)
2.509		
(1.784)
489		 (628)
29		
(29)
256		
(220)
4.104		
(2.987)

(445)		
(1.247)		
(168)		
(18)		
(221)		
(2.099)		
2.005		
263		

Deterioração

$

224		
1.361		
542		
25		
213		
2.365		

dezembro de

Reavaliação

–
$
–		
–		
–		
–		
–		

(43)		
(335)		
(1)		
(27)
(2)		
(408)		

(622)		 (408)		

2015

127
$ 19.157
218		
55.462
52		 13.868
–		
713
–		
3.719
397		
92.919

(18)		
(89)		
(31)		
–		
–		
(138)		

(8.264)
(28.800)
(6.295)
(385)
(2.909)
(46.653)

259		46.266

(236)		

(10)		

40		

6.673

47

–		

–		

–		

5.647

(31)

–		

–		

–		

(513)

2.284

$

(858)

$

(418)

$

299

$

58.073

(1)	Esta coluna inclui o seguinte: i) aquisição do negócio da Stonemill, ii) Compañía de Pastelería y Salados, iii) Ready Roti, iv) Bays e v) Bimbo QSR vi) ajustes nos
valores determinados da Donuts Iberia, Panettiere e General Mills, registrados em 2017, vii) aquisição do negócio da Bakery Donuts Iberia, viii) General Mills
(Frozen Argentina) e ix) Panettiere em 2016 x) aquisição do negócio da Vachon realizada em 2015, xi) ajustes nos valores determinados da Canada Bread e
Supan, registrados em 2015.
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Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no período.
	Durante os exercícios de 2017, 2016 e 2015, a Entidade realizou uma
revisão das edificações e equipamentos de fabricação em desuso. Esta
revisão originou o reconhecimento de uma perda por redução ao valor
recuperável de $ 95, $ 165 e $ 418, respectivamente, que foi registrada no
resultado do exercício. A redução ao valor recuperável correspondeu aos
seguintes segmentos: México $ 20, EUA e Canadá $ 27, América Latina $
25 e EAA $ 23 em 2017, México $ 116, EUA e Canadá $ 26, América Latina
$ 21 e Europa $ 2 em 2016; e México $ 166, EUA e Canadá $ 33, América
Latina $ 175 e Europa $ 44 em 2015.

9.

Investimento em coligadas

	Todas as empresas coligadas são constituídas e atuam principalmente
no México, sendo reconhecidas pelo método da equivalência patrimonial
nas demonstrações financeiras consolidadas. Os investimentos
permanentes na Beta San Miguel, S. A. de C.V., Grupo la Moderna, S.A.
de C.V., Congelación y Almacenaje del Centro, S. A. de C. V. e Productos
Rich, S. A. de C. V., que são consideradas coligadas por terem influência
significativa sobre eles, uma vez que existe representação no conselho
de administração das referidas coligadas.
	(1)	Em 2017, 2016 e 2015, uma redução ao valor recuperável de $ 50
foi reconhecida em cada exercício, além do reconhecimento no
investimento de sua coligada Blue Label, S. A. de C. V.
	(2)	A Solex Vintel Alimentos, S.A.P.I. de C.V. torna-se uma controlada da
entidade em 2017.

	As coligadas da Entidade estão detalhadas abaixo:
( 3)	A partir de 1º de junho de 2017, o investimento na Bimbo Venezuela,

				
Nome da coligada

C.A. é registrado pelo valor justo.

% de
participação

Beta San Miguel, S. A. de C. V.
8
$
Mundo Dulce, S. A. de C. V.
50		
Fábrica de Galletas
La Moderna, S. A. de C. V.
50		
Blue Label de México,
S. A. de C. V. 1
48		
Grupo La Moderna, S. A. de C. V.
3		
Congelación y Almacenaje
del Centro, S. A. de C.V.
15		
Produtos Rich, S. A. de C. V.
18		
Fin Común, S. A. de C. V.
40		
Solex Vintel Alimentos,
S.A.P.I. de C. V. 2
49		
B37 Venture, LLC
17		
Bimbo de Venezuela, C.A.3
100		
Outros
Diversos		
					

$

2016		 2015

2017

773 $
342		

625 $
332		

570
349

277		

259		

232

45		
236		

124		
223		

274
207

180		
145		
167		

164		
142		
103		

137
133
90

–		
25		
446		
128		
2.764

33		
23		
–		
96		

$ 2.124

25
22
–
67

$ 2.106

10. Ativos intangíveis
	A integração dos ativos intangíveis por segmento geográfico em 31 de
dezembro é a seguinte:

					
2017		 2016		 2015
			
México
$
2.704
$
1.576
$
1.613
América do Norte		
44.399		
42.953		 36.766
EAA		 6.498		 2.867		 1.871
América Latina		 2.593		 2.542		 2.285
			
				
$ 56.194
$ 49.938
$ 42.535

162

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a integração por conceito dos ativos
intangíveis é conforme segue:
				
				

Média
de vida útil		

2017		

Marcas		
Indefinida
$ 35.224 $
Direitos de
distribuição e uso
Indefinida		
7.619		
						 42.843		

2016		

2015

35.289 $ 29.799
7.330		 5.508
42.619		 35.307

Marcas		
4 e 9 anos		
340		
Relacionamentos
com clientes
18, 21 e 22 anos		
17.116		
Licenças e software
8 e 2 anos		
2.162		
Acordos de não
concorrência
5 anos		
148		
Outros				 1.167		
						 20.933		

130		
111
38		
38
14.025		 11.348

Amortização e redução ao valor recuperável
acumulada			

(6.706)		

					

(7.582)		

$ 56.194 $

332		
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11.864		
1.661		

9.828
1.108

(4.120)

49.938 $ 42.535

A redução ao valor recuperável acumulada das marcas com vida útil
indefinida em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 é de $ 1.730, $ 1.802 e $
1.273, respectivamente.
Os principais relacionamentos com clientes resultantes das aquisições são:

Valor líquido
				
				

Ano de
aquisição

Vida útil
remanescente

2017		

		
Weston Foods, Inc.
2009
9
$ 3.048 $
Sara Lee Bakery
Group, Inc
2011
12		
1.219		
Canada Bread
2014
18		 2.652		
Bimbo QSR
2017
18		 4.838		
		
								
$ 11.757 $

2016		

2015

3.548 $

3.243

1.384		
1.242
2.642		 2.228
–		
–
7.574 $

6.713

	Os ativos intangíveis registrados por segmento geográfico correspondem
ao seguintes:
					

2017		 2016		 2015

México:			
		
Barcel
$
931
$
		
Mundo 		 310		
		
Bimbo		 1.417		
		
Outros		
46		

930
$
930
310		 357
299		 299
37		
27

América do Norte:			
		
BBU		32.694		33.078		28.682
		
Canada Bread		10.036		 9.875		 8.084
		 Bimbo QSR – EUA		
1.669		
–		
–
EAA:			
		 Bimbo QSR – EAA		
3.169		
–		
–
		
Espanha		 2.385		 2.000		 1.038
		
Reino Unido		 890		 867		 833
		
Outros		
54		
3		
47
América Latina:			
		
Argentina		 1.194		 1.125		 975
		
Brasil		 526		 495		 432
		
Equador		 405		 424		 459
		
Outros 		 468		 495		 372
			
				
$ 56.194
$ 49.938
$ 42.535

163

A reconciliação entre os valores contábeis no início e fim dos exercícios de 2017, 2016 e 2015 é a seguinte:

Custo
		
		

Direitos 			

Acordos

de distribuição

Relações

Licenças

de não

e uso

com clientes

e software

concorrência

Marcas

Saldos no início de 2015
$
27.151
$
				
Adições
–		
Entidades estruturadas
–		
Aquisição de negócio		
559		
				
Efeito das diferenças na taxa
de câmbio de moeda estrangeira		
2.352		
				
Saldos em 31 de dezembro de 2015		 30.062		
				
Adições		
10
Entidades estruturadas
–		
Aquisição de negócio		
802
				
Efeito das diferenças na taxa de câmbio
de moeda estrangeira 		
4.747		
				
Saldos em 31 de dezembro de 2016		 35.621		
				
Entidades estruturadas		
–		
Aquisição de negócio		
382
				
Efeito das diferenças na taxa de câmbio
de moeda estrangeira		
(439)		
			
Saldos em 31 de dezembro de 2017
$ 35.564
$

4.061

$

8.650

$

471

$

104

Outros

$

Total

38

$ 40.475

–		
700
–		

–		
–		
219		

360
–		
206

–		
–		
–		

–		
–		
–		

360
700
984

747		

959		

71		

7		

–		

4.136

9.828		 1.108		

111		

5.508		

38		 46.655

–		
714		
–		

–		
–		
–		

–		
277		
–		

–		
–		
–		

1.108		

2.036		

276		

19		

–		 8.186

11.864		 1.661		

130		

38 		 56.644

7.330		
596
–		

–		
5.472		

–		
418		

(307)		

(220)		

83		

7.619

$

17.116

$ 2.162

$

–		
–		
–		

–		
–		
15
1.129		

3
148

–		
$ 1.167

10
991
802

596
7.416

(880)

$ 63.776
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Amortização acumulada e redução ao valor recuperável
		
		

Direitos 			

Acordos

de distribuição

Relações

Licenças

de não

e uso

com clientes

e software

concorrência

Marcas

Saldos no início de 2015
$
(210)
$
				
Entidades estruturadas		
–		
Despesa de amortização		
(17)
Redução ao valor recuperável		 (356)		
Efeito das diferenças na taxa de câmbio
de moeda estrangeira 		 (165)		
				
Saldos em 31 de dezembro de 2015		 (748)		
				
Entidades estruturadas		
–		
Despesa de amortização		
–		
Redução ao valor recuperável		 (440)		
Efeito das diferenças na taxa de câmbio
de moeda estrangeira 		 (553)		
				
Saldos em 31 de dezembro de 2016		 (1.741)		
				
Entidades estruturadas		
–		
Despesa de amortização		
(17)		
Redução ao valor recuperável		
(61)		
Efeito das diferenças na taxa de câmbio
de moeda estrangeira 		
131		
				
Saldos em 31 de dezembro de 2017
$ (1.688)
$
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2015
$ 29.314
$
				
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2016
$ 33.880
$
				
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2017
$ 33.876
$

(146)

$

(1.851)

$

(247)

$

(35)

Outros

$

(26)

$

(2.515)

–		
–		
–		

8
(612)
(430)

–		

(571)

8
–		
(74)

–		
(503)		
–		

–		
(76)		
–		

(35)		

(315)		

(51)		

(247)		 (2,669)		

(374)		

(56)		

–		
–		
(578)		 (386)		
–		
–		

–		
(1)
–		

–		
–		
–		

(544)		

(59)		

(6)		

–		 (1.213)

(266)		 (3.791)		

(819)		

(63)		

(26)		 (6.706)

–		
(15)
–		

–		
(73)
–		 (1.116)
–		
(61)

35		
(3)		
–		
(51)		

(73)		
(3)		
–		

–		
(698)		
–		

–		
(383)		
–		

5		

201		

35		

–		
(16)
–		

Total

(5)

2

(26)		 (4.120)

–		

35
(968)
(440)

374

(337)

$ (4.288)

$ (1.167)

$

(76)

$

(26)

$ (7.582)

5.261

$

7.159

$

734

$

55

$

12

$ 42.535

7.064

$

8.073

$

842

$

67

$

12

$ 49.938

7.282

$ 12.828

$

995

$

72

$

1.141

$ 56.194
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	Em 2017, uma redução ao valor recuperável foi reconhecida nas marcas
Dutch Country no segmento mexicano, de $ 28, e nas marcas Dutch
Country e Stroehmann nos EUA e Canadá, de $ 33, em outras despesas,
líquidas, na demonstração consolidada de resultados, sendo o resultado
da diminuição nas vendas dessas marcas.

11. Ágio
A integração do ágio por área geográfica é a seguinte:

	
Em 2015, uma redução ao valor recuperável nas marcas Iron Kids e
Beef Steak nos EUA e no Canadá foi reconhecida, de $ 168, nas marcas
Jinhongwei e Million Land no México, de $ 120, e nas marcas Fargo, Pasa
Bimbo Bere no segmento latino-americano, de $ 68, em outras despesas,
líquidas, na demonstração consolidada de resultados, resultante de uma
queda nas vendas dessas marcas.

					
2017		 2016		 2015
			
Ágio:			
		
México
$
1.334
$
1.287
$
1.268
		 América do Norte		 63.305		 62.995		 52.093
		
EAA		 8.063		 3.971		 254
		
América Latina		 3.038		 3.107		 2.434
					 75.740		 71.360		 56.049
Redução ao valor recuperável acumulada:			
		
México		 (560)		 (577)		 (500)
		 América do Norte		
(6.229)		
(6.391)		
(5.321)
		EAA		 (3.467)		
		
América Latina		 (2.058)		 (1.508)		 (1.032)
					 (12.314)		 (8.476)		 (6.853)
			
				
$ 63.426
$ 62.884
$ 49.196

	
A redução ao valor recuperável dos direitos de distribuição e uso
correspondem totalmente à operação dos EUA.

	As variações no ágio durante os exercícios de 2017, 2016 e 2015 foram os
seguintes:

	
O valor justo das marcas, para fins de testes de redução ao valor
recuperável, é estimado utilizando-se uma técnica de avaliação do
método de royalties, utilizando um intervalo de taxa de royalty entre 2% e
5%, sendo 3% a porcentagem utilizada para a maioria das marcas.

					
2017		 2016		 2015
			
Saldo em 1º de janeiro
$ 62.884
$ 49.196
$ 45.257
		
Aquisições		 4.518		 3.793		 336
		 Reduções ao valor recuperável		
(389)		
(204)		
(941)
		 Reclassificações principalmente
		 por ajustes nos valores
		 de aquisições		
(3.216)
–		
–
		 Ajuste por variação na taxa
de câmbio		
(371)		 10.099		
4.544

	Em 2016, uma redução ao valor recuperável nas marcas Dutch Country
no segmento mexicano foi reconhecida, de $ 93, e nas marcas Firenze,
Grille, Maestro Cubano e Pan Catalán no segmento da América Latina, de
$ 302, na marca Ortiz no segmento europeu, de $ 8, e nas marcas Iron Kids
e Colonial nos EUA e Canadá, de US $ 37, em outras despesas, líquidas
na demonstração consolidada de resultados e foram decorrentes de uma
diminuição nas vendas dessas marcas.

Saldo em 31 de dezembro

$

63.426

$

62.884

$ 49.196
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 s variações das perdas de valor recuperável em 31 de dezembro de 2017,
A
2016 e 2015, são conforme segue:
					
			
Saldo em 1º de janeiro
$
			
Redução ao valor recuperável
do exercício		
Reclassificações principalmente
por ajustes nos valores
de aquisições		
Efeito das diferenças na taxa
de câmbio de moeda estrangeira		
			
Saldo em 31 de dezembro
$

2017		 2016		 2015
8.476

$

389		

3.216

$

204		

–

233		
12.314

6.853

$

941

–

1.419		
8.476

5.157

$

755
6.853

Atribuição de ágio a unidades geradoras de caixa
Para fins da realização dos testes de redução ao valor recuperável, o ágio
foi alocado às seguintes Unidades Geradoras de Caixa (“UGCs”), que estão
divididas principalmente em: EUA, Canadá, Espanha e outras.
Após o reconhecimento das perdas por redução ao valor recuperável, o
valor do ágio contabilizado por unidade geradora de caixa é o seguinte:

EUA
O valor recuperável da UGC dos EUA é determinado pelo maior valor entre o
Valor em Uso (VU) e o Valor Justo menos o Custo de Alienação (VRMCD). Este
ano, o VRMCD foi maior e, para estimá-lo, a metodologia de Comparações
de Mercado (GPC) foi aplicada utilizando múltiplos de EBITDAs de empresas
comparáveis.
Para determinar o valor recuperável utilizando a metodologia de
Comparações de Mercado, a mediana dos múltiplos de EBITDA é utilizada
na data de avaliação, a partir de uma seleção de empresas comparáveis.
Com essa mediana aplicada ao EBITDA dos últimos 12 meses e a data de
avaliação da UGC dos EUA, obtém-se um Valor de Negócio (VN). Após cada
valor, a dívida líquida (dívida com instituições bancárias líquida de caixa e
equivalentes a caixa) é subtraída e um peso equiparável para ambos os
valores é aplicado para chegar a um valor de mercado do patrimônio líquido.
Como esse valor representa o valor da participação minoritária, uma vez que
resulta do uso do preço por ação, um prêmio de controle de 20% é aplicado.
Finalmente, a dívida líquida é adicionada e o valor do déficit é ajustado no
Capital de Giro (excluindo caixa e equivalentes de caixa), pelo valor presente
das perdas acumuladas e pelos custos de alienação, para chegar ao VRMCD.
Aplicando a metodologia descrita, a Entidade concluiu que não há redução
ao valor recuperável no ágio desta UGC.
Honduras e Bimbo Frozen

					
2017		 2016		 2015
			
EUA 			
$ 41.609
$ 42.102
$ 35.164
Canadá		14.663		 14.243		11.510
Espanha		 4.071		 3.852		 134
Outras UGCs 		
3.083		
2.687		
2.388
			
				
$ 63.426
$ 62.884
$ 49.196

O valor recuperável das UGCs da Honduras e da Bimbo Frozen é determinado
pelo Valor em Uso (VU) e o Valor Justo menos o Custo de Alienação (VRMCD),
o que for maior. Este ano, o VU foi maior e, para estimá-lo, a metodologia de
Fluxo de Caixa Descontado (DFC) foi aplicada.
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Para determinar o valor recuperável usando a metodologia de DFC, projeções
de negócio fornecidas pela administração da operação são utilizadas. Estas
projeções utilizam como referência a base histórica de 2 anos anteriores e os
9 meses do exercício corrente, e, posteriormente, consideram a previsão de
3 meses do restante do ano, o orçamento do ano seguinte e a projeção do
negócio no Longo Prazo. As principais premissas consideram o crescimento
da Receita Líquida (aumentos de preços em termos reais e projeção de
volume, comparada com o tamanho e participação de mercado); o Lucro
Operacional e EBITDA, que são obtidos a partir do histórico e com a melhoria
gradual explicada por projetos de produtividade, eficiência e absorção de
volume.
Com esses elementos, o fluxo anual por ano é determinado, ao qual é
aplicado um fator de desconto que considera o custo médio ponderado do
capital de cada país aplicado aos fluxos futuros considerando os períodos
médios (média dos fluxos para considerar que o mesmo ocorre no meio do
ano). Em relação ao valor terminal, considera-se que o fluxo do último ano
representa um fluxo normalizado e que torna perpétuo com uma taxa de
crescimento igual à inflação (crescimento zero em termos reais), descontado
também com o mesmo custo médio ponderado de capital. Por fim, soma-se
todos os fluxos, que representam o Valor de Negócio da operação avaliada
ou o VU. Este VU é comparado com o Valor Contábil da entidade para
determinar se há ou não uma redução no valor recuperável.

Aplicando a metodologia descrita, a Entidade concluiu que há uma redução
ao valor recuperável no ágio da UGC da Honduras. No caso da Bimbo
Frozen, o exercício elaborado por um consultor externo conclui que não há
redução ao valor recuperável. Porém, em um exercício de sensibilidade da
VU com a taxa de desconto, a Entidade conclui que há uma redução ao valor
recuperável no ágio desta UGC.
Demais operações
Para o restante das UGCs, o valor recuperável foi determinado como
sendo o VU, sem nenhuma indicação de redução ao valor recuperável. A
metodologia utilizada foi a de fluxos descontados, considerando uma taxa
de desconto e projeções fornecidas pelas mesmas operações. O horizonte
de planejamento considerado foi de 5 anos, com um valor terminal do fluxo
normalizado, com crescimento em linha com a inflação em cada um dos
países em que atua.
Aplicando essa metodologia, a Entidade conclui que não há redução ao valor
recuperável no restante das UGCs.
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12. Dívida de longo prazo
					
					

Valor
justo		

2017		

2016		

2015

Bônus Internacionais –
Em 10 de novembro de 2017, a Entidade fez uma emissão de acordo com a regra 144 A e a
Regulamentação S da SEC de US$ 650 milhões, com vencimento em 10 de novembro de
2047. Esse financiamento tem uma taxa de juros fixa de 4,70% a ser paga semestralmente.
Os recursos desta emissão foram utilizados para refinanciar a dívida da Entidade, estendendo
assim o seu vencimento médio.

$

12.873

$

12.828

$

–

$

–

Em 27 de junho de 2014, a Entidade fez uma emissão de acordo com a regra 144 A e a
Regulamentação S da SEC de US$ 800 milhões, com vencimento em 27 de junho de 2024.
Esse financiamento tem uma taxa de juros fixa de 3,875% a ser paga semestralmente. Os
recursos desta emissão foram utilizados para refinanciar a dívida da Entidade, estendendo
assim o seu vencimento médio. Vide nota 13.2.3 (b).		

16.220		

15.788		

16.531		

13.765

Em 27 de junho de 2014, a Entidade fez uma emissão de acordo com a regra 144 A e a
Regulamentação S da SEC de US$ 500 milhões, com vencimento em 27 de junho de 2044.
Esse financiamento tem uma taxa de juros fixa de 4,875% a ser paga semestralmente. Os
recursos desta emissão foram utilizados para refinanciar a dívida da Entidade, estendendo
assim o seu vencimento médio. Vide nota 13.2.3 (c).

10.129

9.868

10.332

8.603

Em 25 de janeiro de 2012, a Entidade fez uma emissão de acordo com a regra
144 A e a Regulamentação S da SEC de US$ 800 milhões, com vencimento em
25 de janeiro de 2022. Esse financiamento tem uma taxa de juros fixa de 4,5%
a ser paga semestralmente. Os recursos desta emissão foram utilizados para
refinanciar a dívida da Entidade, estendendo assim o seu vencimento médio.		

16.631		

15.788		

16.531		

13.765

Em 30 de junho de 2010, a Entidade fez uma emissão de acordo com a regra 144 A e a
Regulamentação S da Securities and Exchange Commission (“SEC”) de US$ 800 milhões,
com vencimento em 30 de junho de 2020. Esse financiamento tem uma taxa de juros fixa
de 4,875% a ser paga semestralmente. Os recursos desta emissão foram utilizados para
refinanciar a dívida da Entidade, estendendo assim o seu vencimento médio.		

16.680		

15.788		

16.531		

13.765
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					 Valor
					 justo		

2017		

2016		

2015

Certificados de ações –
Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade tinha as seguintes emissões de Certificados de Ações
a serem pagos no seu vencimento:
Bimbo 17 – Emitido em 6 de outubro de 2017 com vencimento em setembro de 2027 com uma
taxa de juros fixa de 8,18%.		

9.462		

10.000		

–		

–

Bimbo 16 – Emitido em 12 de setembro de 2016 com vencimento em setembro de 2026 com uma
uma taxa de juros fixa de 7,56%.		

7.415		

8.000		

8.000		

–

Bimbo 12 – Emitido em 10 de fevereiro de 2012 com vencimento em agosto de 2018 com
uma taxa de juros fixa de 6,83%. Em 18 de outubro de 2017, a Entidade realizou o pagamento
antecipado desse instrumento.		

–		

–		

5.000		

5.000

Bimbo 09–2– Emitidos em 15 de junho de 2009 com vencimento em junho de 2016 com uma taxa
de juros fixa de 10,60%. Este certificado foi liquidado no seu vencimento. Vide nota 13.2.3 (d).		

–		

–		

–		

2.000

Bimbo 09U– Emitidos em 15 de junho de 2009 por um valor de 706.302.200 UDIs com venci	mento em junho de 2016, com uma taxa de juros fixa de 6,05%. O valor da Unidade de
Investimento (“UDI”) em 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2015 é de $ 5,4152
$ 5,3812, e $5,2704 pesos mexicanos por UDI, respectivamente. Estes certificados foram
liquidados no seu vencimento. Vide nota 13.2.3 (a e e).		

–		

–		

–		

3.801

Linha de crédito comprometida rotativa (Multimoeda) –
Em outubro de 2016, a Entidade renovou e alterou os termos e condições dessa linha
	comprometida multimoeda, contratada originalmente em 26 de abril de 2010. De acordo
com os novos termos e condições, as instituições financeiras envolvidas nesta linha são o
BBVA Bancomer S.A., Banco Nacional de México S.A., HSBC Bank USA N.A., HSBC México
S.A., Banco Santander (México) S.A., JPMorgan Chase Bank N.A., Bank of America N.A.,
ING Bank N.V., the Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ Ltd., e Mizuho Bank Ltd. O valor total é
de até US$ 2.000 milhões, com vencimento em 7 de outubro de 2021 e com uma taxa de
juros aplicável de LIBOR mais 0,95% para valores em dólares norte-americanos, CDOR
mais 0,95% para valores em dólares canadenses e TIIE
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mais 0,725% para valores em pesos mexicanos.		
					
					

–		
Valor
justo		

–		

–		

A linha foi criada em 2015, principalmente para as aquisições da Canada Bread e Supan.
Durante 2017 e 2016, provisões e pagamentos antecipados foram feitos nessa linha. Em 31 de
dezembro de 2017, não há saldo disponível nesta linha de crédito.		

–

2017		

2016		

2015

–		

–		

–		

1.854

Em 6 de novembro de 2015, a entidade contratou uma linha comprometida em euros. O valor
	total da linha é de 350 milhões de euros, com vencimento em 6 de fevereiro de 2021
e com uma taxa de juros aplicável de EURIBOR mais 1%. As instituições financeiras
envolvidas são o BBVA Bancomer S.A., ING Capital LLC e Bank of America N.A. Em 31
de dezembro de 2017, o saldo disponível atingiu 100 milhões de euros e foi utilizado
para cobrir as necessidades de capital de giro e financiar a aquisição da Donuts Iberia.		

2.356		

2.356		

3.457		

–

Empréstimos sem garantias para capital de giro – A Entidade contrata ocasionalmente créditos
sem garantia de curto prazo para cobrir as necessidades de capital de giro. 		

–		

–		

–		

–

Outros – Algumas controladas têm outros empréstimos diretos contratados para financiar
prin	cipalmente suas necessidades seu capital de giro, com prazos que variam entre
2018 a 2022.		

4.331		

4.331		

6.515		

5.585

Despesa por emissão de dívida		
					
Menos:
Parcela circulante da dívida de longo prazo		

(435)		
95.662		

(435)		
94.312		

(396)		
82.501		

(377)
67.761

			

92.896

Linha de crédito comprometida rotativa (Euros) –

Dívida a longo prazo

$

(2.766)		
$

(2.766)		
91.546

$

(2.150)		
80.351

$

(8.282)
59.479
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Os vencimentos da dívida de longo prazo em 31 de dezembro de 2017 são
os seguintes:
Anos				 Valor
2019			$
550
2020				 15.795
2021				
2.733
2022				 16.053
2023 e anos posteriores				
56.415
				$

91.546

A reconciliação entre os valores da dívida no início e no final do exercício de
2017 é a seguinte:
Financiamento				
Saldo inicial			
$
Empréstimos obtidos				
Pagamento de empréstimos				
Efeitos da reavaliação				
Saldo final				

$

2017
82.897
40.772
(26.904)
(2.018)
94.747

odas as emissões de certificados de ações correntes, as Obrigações
T
Internacionais e o Crédito Bancário sindicalizado, bem como a linha
comprometida em Euros, são garantidos pelas principais controladas do
Grupo Bimbo. Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a Entidade cumpriu
todas as obrigações de fazer e não fazer, incluindo vários índices financeiros
estabelecidos nos contratos de crédito da Entidade e suas controladas.

13. Instrumentos financeiros
1.	Categorias dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2017,
2016 e 2015
					

2017		 2016		 2015

Ativo
Ativos financeiros:
		 Caixa e equivalentes
		 de caixa
$
7.216 $
6.814 $ 3.825
		 Contas a receber de clientes
		 e outras contas a pagar, líquidas		 18.899		 18.463		 14.841
		 Instrumentos financeiros derivativos		
682		
305		
885
		 Depósitos em contas de garantia
		 de instrumentos financeiros derivativos
417		
1.140		
1.501
		 Total do ativo circulante 		
27.214		 26.722		 21.052
			
Contas a receber de longo prazo
de operadores independentes		
557		
807		
950
Instrumentos financeiros derivativos		
2.592		
3.448		 3.346
			
			 Total de ativo
$ 30.363 $ 30.977 $ 25.348
Passivo
Passivos financeiros:
		 Parcela circulante da
		 dívida de longo prazo
$
2.766 $
2.150 $ 8.282
		 Contas a pagar
		 a fornecedores		 18.796		 16.652		 13.146
		 Outras contas a pagar		
1.651		
1.521		
1.401
		 Contas a pagar a partes
		relacionadas		
955		
853		 401
		 Instrumentos financeiros
		 derivativos 		
241		
372		 3.208
		 Total do passivo circulante		 24.409		 21.548		 26.438
Dívida de longo prazo		
91.546		 80.351		 59.479
Instrumentos financeiros derivativos		
–		
3.352		
1.707
			
			 Total de passivo
$ 115.955 $ 105.251 $ 87.624
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2. Gestão de riscos
	A Entidade, no âmbito de suas operações diárias, está exposta a riscos
intrínsecos a diferentes variáveis de natureza financeira, bem como a
variações no preço de alguns insumos cotados em mercados formais
internacionais. A Entidade tem um processo ordenado de gerenciamento
de riscos que se enquadra nas suas direções funcionais, que avaliam a
natureza e o escopo desses riscos.
	Os principais riscos financeiros aos quais a Entidade está sujeita são:
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

Riscos de mercado
Riscos da taxa de juros
Riscos da taxa de câmbio
Riscos de preços
Risco de liquidez
Riscos de crédito
Riscos de capital

	A Tesouraria Corporativa é responsável pela gestão dos riscos de taxa
de juros, câmbio, liquidez e crédito que surgem da sua operação diária.
Por sua vez, a área de Compras é responsável pelo gerenciamento do
risco de mercado de preços envolvido na compra de insumos. Além
disso, ela revisa a consistência das posições em aberto da Entidade nos
mercados futuros com a estratégia corporativa. As duas áreas reportam
essas atividades à Diretoria de Gerenciamento de Riscos. Os principais
objetivos da Diretoria de Gerenciamento de Riscos são:
	–	Identificar, avaliar e monitorar riscos externos e internos que possam
impactar significativamente a Entidade;
	– Priorizar riscos;
	– Garantir a alocação e monitoramento dos riscos;
	– Validar os órgãos e/ou responsáveis pela sua administração;

	–	Validar progressos na administração de cada um dos riscos prioritários;
e
	– Recomendar ações a serem seguidas.
	Uma vez que todas as variáveis às quais a Entidade está exposta têm
um comportamento dinâmico, as estratégias de hedge são avaliadas e
monitoradas de maneira formal e periódica. Da mesma forma, elas são
reportados à área de governança corporativa correspondente. O objetivo
principal é obter uma posição neutra e equilibrada em relação à exposição
ao risco de uma determinada variável financeira.

2.1 Riscos de mercado
	A Entidade está exposta a riscos de taxas de juros e de taxa de câmbio,
que são administrados pela área de Tesouraria Corporativa, bem como a
riscos de preços de alguns insumos administrados pela área de Compras.
Em função do anteriormente exposto, a Entidade algumas vezes utiliza
instrumentos financeiros derivativos para mitigar o possível impacto
de flutuações nas referidas variáveis
e preços nos seus resultados.
Considera-se que estes instrumentos oferecem flexibilidade que permite
uma maior estabilidade dos lucros e uma melhor visibilidade e certeza
quanto aos custos e despesas que terão de ser liquidados no futuro.
	Por meio das áreas responsáveis, a Entidade determina os valores e
parâmetros-alvo nas posições primárias para as quais um instrumento
financeiro de hedge será contratado e, dessa forma, compensa um ou
mais dos riscos gerados por uma transação ou grupo de transações
associadas à posição primária.
	
A negociação com instrumentos derivativos é realizada apenas com
instituições de reconhecida solvência, e limites foram estabelecidos para
cada instituição.
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	Os instrumentos financeiros derivativos utilizados são p
 rincipalmente:
	a)	Contratos que estabelecem a obrigação bilateral de trocar os fluxos
de caixa em datas futuras pré-estabelecidas, com base em um valor
nominal ou de referência (swaps):
		

1.	De taxas de juros (interest rate swaps), para equilibrar a combinação
das taxas de juros de seus passivos financeiros entre taxas fixas e
variáveis.

		2.	D e moedas (cross currency swaps), para transformar a moeda na
qual o capital e os juros de um passivo financeiro são denominados.
	b) Contratos a termo de moedas (forwards);
	c) Opções de compra de moeda (calls);
	d) Futuros de matérias-primas;
	e) Opções sobre futuros de commodities; e
	f) Swaps de insumos
	A exposição ao risco de mercado é monitorada e reportada continuamente
pela área correspondente.
	
A Entidade tem como política contratar instrumentos financeiros
derivativos cujos objetivos sejam exclusivamente de hedge. Isto é, a
eventual contratação de um instrumento financeiro derivativo deve
necessariamente estar associada a uma posição primária que represente
algum risco. Consequentemente, os valores nocionais de um ou todos
os instrumentos financeiros derivativos contratados para cobrir um
determinado risco serão consistentes com os valores das posições
primárias que representam a posição de risco. Da mesma forma, a Entidade
não realiza operações nas quais o lucro ou a finalidade pretendida seja
a receita de prêmios. Caso a Entidade decidir realizar uma estratégia
de hedge na qual opções são combinadas, o valor líquido dos prêmios
pagos/recebidos deve representar uma saída.

	As posições dos instrumentos financeiros derivativos são formadas da
seguinte forma:
					

2017		 2016		 2015

Ativo
Ativo circulante –
		 Forwards de taxa de câmbio
$
33 $
		 Forwards de matérias-primas 		
189		
		 Opções de taxa de câmbio		
114		
		 Prêmios pagos por opções		
45		
		
Swaps		
–		
		Futuros:			
			 Valor justo de matérias
			 primas, gás natural, diesel
			 e óleo de soja		
301		
				
				
				

Total de instrumentos
financeiros derivativos
de curto prazo

Swaps de longo prazo

– $
169		
–		
–		
–		

136		

22
69
–
–
794

–

$

682

$

305

$

885

$

2.592

$

3.448

$

3.346

					

2017		 2016		 2015

Passivo
Passivo circulante –
		Swap
$
		 Forwards de taxa de câmbio
		Futuros:
			 Valor justo de matérias
			 primas, gás natural, diesel
			 e óleo de soja		

(228)		

(363)		

				
				
				

$

(241) $

(372) $ (3.208)

$

–

Total de instrumentos
financeiros derivativos
de curto prazo

		 Swaps de longo prazo

(13) $
–		

$

– $ (1.989)
(9)		
–

(1.219)

(3.352) $ (1.707)

174

Relatório Anual Integrado 2017 • BIMBO

	Sensibilidade às taxas de juros
					

2017		 2016		 2015

2.2 Gestão de risco de taxa de juros

	As análises de sensibilidade apresentadas abaixo foram determinadas
com base nos saldos com exposição às taxas de juros na data de
encerramento do período, tanto para os instrumentos financeiros
derivativos quanto para os não derivativos. Portanto, elas podem não
ser representativas do risco da taxa ao longo do período, em função das
variações nos saldos sujeitos a essa exposição. Para os instrumentos de
taxa variável, para os quais a taxa não foi definida usando um derivativo,
a análise de sensibilidade pressupõe que o saldo final estava em vigor
durante todo o período. Uma variação de 20 pontos base nas taxas
LIBOR, CDOR e EURIBOR para um mês e uma variação de 100 pontos
base na taxa TIIE de 28 dias representa a avaliação da Administração de
uma mudança razoavelmente possível nas mesmas. A Entidade não tem
riscos atrelados a mudanças na taxa TIIE e no valor da UDI, uma vez que
esses riscos são totalmente mitigados por meio de swaps de taxa de
juros.

	A Entidade está exposta ao risco de taxa de juros principalmente devido
aos passivos financeiros. O risco é gerenciado de acordo com um mix
apropriado entre taxa fixa e taxa variável, o que às vezes é obtido pela
contratação de swaps de taxa de juros. Os derivativos são contratados
com o objetivo de cobrir o referido risco e atender todos os requisitos
para classificá-los como derivativos de hedge.

	Um aumento/redução de 20 pontos base na taxa LIBOR resultaria em
uma redução/aumento nos resultados da Entidade de aproximadamente
$ 2,7 para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, o que a
Administração não considera significativo no resultado de suas operações.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade não manteve dívidas com
esta taxa.

	A Administração considera que o risco de taxa de juros que surge dos
ativos financeiros da Entidade é limitado pelo fato de serem contratados
em prazos curtos.

	Um aumento/redução de 20 pontos base na taxa CDOR resultaria em
uma redução/aumento nos resultados da Entidade de aproximadamente
$ 4,9 e $ 6,2 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015,
respectivamente, o que a Administração não considera significativo nos
resultados de suas operações. Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade
não tinha dívidas com esta taxa.

Capital contábil:
		 Total da avaliação de instrumentos
		 financeiros de fluxo de caixa,
		 neto de juros a pagar
$
		 Contratos futuros encerrados
		 não consumidos		
						
IR diferido, líquido		
Total de outros resultados
abrangentes

$

144

$

(692) $

(1.411)

(24)		
120		
(30)		

(165)		
(857)		
267		

(73)
(1.484)
504

(590) $

(980)

90

$

	A Entidade tem uma dívida de longo prazo contratada a taxas variáveis
referenciadas: em 31 de dezembro de 2017, a Euro Interbank Offered Rate
("EURIBOR"); em 31 de dezembro de 2016, a Canadian Dealer Offered
Rate (“CDOR”) e Euro Interbank Offered Rate (“EURIBOR”), e, em 31 de
dezembro de 2015, a Taxa de Juros Interbancário de Equilíbrio (“TIIE”),
Unidade de Invertimento (“UDI”), Canadian Dealer Offered Rate (“CDOR”)
e London Interbank Offered Rate (“LIBOR”), e contratou swaps de taxa
de juros que alteram esse perfil. Os swaps utilizados foram designados
como hedge de fluxo de caixa.

	Um aumento/redução de 100 pontos base na taxa TIIE resultaria em
uma redução/aumento nos resultados da Entidade de aproximadamente
$ 0,8 para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, o que a
Administração não considera significativo no resultado de suas operações.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade não manteve dívidas com
esta taxa.
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	Um aumento/redução de 20 pontos base na taxa EURIBOR resultaria em
uma redução/aumento nos resultados da Entidade de aproximadamente
$ 4,7, $ 6,9 e $ 0 para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017,
2016 e 2015, respectivamente.

	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os valores dos empréstimos
que foram designados como hedge sobre o investimento líquido em
controladas no exterior totalizam 965, 965 e 998 milhões de dólares
canadenses, respectivamente.

2.3 Gestão de risco de tipo de câmbio
	
A Entidade realiza transações em várias moedas e reporta suas
demonstrações financeiras em pesos mexicanos. Em função do
anteriormente exposto, ela está exposta a riscos cambiais transacionais
(por exemplo, para compras previstas de matérias-primas, contratos
firmes e ativos e passivos monetários) e de conversão (por exemplo,
para seus investimentos líquidos em controladas no exterior). Ela está
exposta principalmente ao risco de variação do preço do peso mexicano
em relação ao dólar norte-americano, à variação do peso mexicano em
relação ao dólar canadense e à variação do dólar canadense em relação
ao dólar norte-americano.
	– Gestão de risco de tipo de câmbio por conversão
		Como a Entidade mantém investimentos em controladas no exterior
cuja moeda funcional não é o peso mexicano, ela está exposta a um
risco de conversão de moeda estrangeira. Da mesma forma, os ativos
e passivos financeiros interempresas foram contratados em várias
moedas que também geram esse risco.

	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, o valor designado como hedge
para posições ativas interempresas de longo prazo é de 650 milhões de
dólares canadenses nos três anos.
	Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o valor designado como hedge para
posições passivas interempresas de longo prazo é de 2 e 8 milhões de
dólares norte-americanos, respectivamente.
	Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o valor do empréstimo bancário
designado como hedge do investimento em controladas no exterior é de
100 e 160 milhões de euros, respectivamente.
	Em 31 de dezembro de 2015, os valores que foram designados como
hedge para empréstimos interempresas de longo prazo são de $ 2.017.
	Em 31 de dezembro de 2015, os valores que foram designados como
hedge para posições passivas interempresas de longo prazo são de 30
milhões de euros.
	Gestão de risco de tipo de câmbio transacional

		A cobertura deste risco de conversão cambial é mitigada em grande
medida por meio da designação de um ou mais empréstimos
denominados nestas moedas como cobertura cambial do risco de
conversão e de determinados instrumentos financeiros derivativos,
seguindo o modelo contábil de cobertura do investimento líquido em
controladas no exterior (efeitos da cobertura econômica líquida, em
outros resultados abrangentes).
		Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os valores dos empréstimos
que foram designados como hedge sobre o investimento líquido
em controladas no exterior totalizam 2.650, 2.392 e 2.876 milhões de
dólares norte-americanos, respectivamente.

	A política de gerenciamento de riscos para risco cambial transacional
é proteger os fluxos de caixa esperados, principalmente de obrigações
previstas que cumpram os requisitos para serem consideradas exposições
associadas a operações previstas como “altamente prováveis” para fins de
contabilidade de hedge. Quando a compra futura é realizada, a Entidade
ajusta o valor do elemento não financeiro coberto pela perda ou ganho
previamente reconhecido em Outros Resultados Abrangentes.
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	Sensibilidade à taxa de câmbio
	As análises de sensibilidade apresentadas a seguir foram determinadas
com base nos saldos expostos à taxa de câmbio do encerramento do
período para os instrumentos financeiros derivativos e não derivativos,
podendo, portanto, não serem representativas do risco de taxa de câmbio
durante o período, em função de variações nos saldos sujeitos a essa
exposição.
	
Uma desvalorização/apreciação de $ 1 peso mexicano por dólar
norte-americano, que representa a avaliação da administração de uma
mudança razoavelmente possível na paridade cambial entre essas
moedas, resultaria em um aumento/redução de aproximadamente $ 38,
$ 12 e $ 54 nos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.

	
Uma desvalorização/apreciação de $ 1 peso mexicano por dólar
canadense, que representa a avaliação da administração de uma
mudança razoavelmente possível na paridade cambial entre essas
moedas, resultaria em um aumento/redução de aproximadamente $ 1,
$ 0 e $ 0 nos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de
2017, 2016 e 2015, respectivamente.
 etalhe das transações com derivativos para proteger o risco de taxa
D
de juros e de taxa de câmbio
	
As características dessas operações com derivativos utilizadas para
proteger os riscos mencionados acima e o seu valor justo nessas datas
são:

Contratos				

2017		

2016		

2015

Swaps que modificam as taxas e a moeda dos certificados de ações Bimbo 09U com vencimento
		 no curto prazo.		

(a)

Swaps que convertem o Título 144A, com vencimento em 27 de junho de 2024, de dólares
americanos
para dólares canadenses e alteram a taxa de juros fixa em dólares americanos para a taxa de
		 juros fixa em dólares canadenses.		

(b)		

2.285		

3.037		

2.932

Swaps que convertem o Título 144A, com vencimento em 27 de junho de 2044, de dólares
americanos para
dólares canadenses e alteram as taxas de juros fixas em dólares norte-americanos para uma
		 taxa de juros fixa em dólares canadenses.		

(c)		

307		

411		

414

Total do ativo não circulante 			
Swaps que convertem o certificado de ação Bimbo 09–2 de pesos mexicanos para dólares norteamericanos e alteram a taxa de juros fixa de pesos mexicanos para dólares norte-americanos
		 fixa com vencimento a curto prazo		

(d)

$

–

$

–

$

794

$

2.592

$

3.448

$

4.140

$

–

$

–

$

(677)

177

Contratos				
Swaps que convertem o certificado de ação Bimbo 09–U de pesos mexicanos
para dólares norte- americanos e alteram a taxa de juros fixa com vencimento
no
curto
prazo
de
pesos
mexicanos
para
dólares
norte-americanos
		 .			

(e)		

Total do passivo circulante			
Swaps de longo prazo que convertem o certificado de ação Bimbo 12 de pesos mexicanos
para dólares norte-americanos e alteram a taxa de juros fixa de pesos mexicanos para dólares
		norte-americanos		

(f)

2017		

2016		

2015

–		

–		

(1.312)

$

–

$

–

$

(1.989)

$

–

$

(3.352)

$

(1.707)

(a)		Em relação à emissão de Certificados de Ações Bimbo 09U, emitidos entre 10 e 24 de junho de 2009, dois swaps de moeda foram contratados por $
1.000 e $ 2.000 que, juntos, completam o valor total original da emissão do Bimbo 09U e que convertem a dívida de 6,05% de UDIs para pesos mexicanos
a uma taxa fixa de 10,54% e 10,60%, respectivamente.
(b)		Visando converter todo o Certificado Internacional 144A de $ 800 milhões de dólares norte-americanos para dólares canadenses, que foi emitido entre
30 de junho e 21 de julho de 2014, 6 cross currency swaps foram contratados por um valor nocional em milhões de dólares canadenses de 240, 290, 110,
10,73, 108,34 e 99,3. Todos eles têm uma data de validade de 27 de junho de 2024. Todos esses instrumentos recebem 3,875% de juros em dólares norteamericanos e pagam 4,1175%, 4,1125%, 4,1558%, 4,1498%, 4,1246% e 4,0415% de juros em dólares canadenses, respectivamente.
(c)		Visando converter uma parcela do Certificado Internacional 144A de 500 milhões de dólares norte-americanos para dólares canadenses, um cross
currency swap foi contratado em 21 de julho de 2014 por um valor nocional em milhões de dólares canadenses de 107,4, e sua data de vencimento é 27
de julho de 2044. Este instrumento recebe 4,875% de juros em dólares norte-americanos e paga 5,0455%.
(d)		Visando converter a taxa em pesos mexicanos da emissão de Certificados de Ações Bimbo 09-2 com um valor nominal de $ 2.000 (equivalente a 155,3
milhões de dólares norte-americanos) para dólares norte-americanos, um swap de moedas foi contratado em 2010, transformando o passivo de pesos
mexicanos para dólares norte-americanos. A data de validade é 6 de junho de 2016. A taxa de câmbio aplicável a este instrumento é de $ 12,88, e a taxa
de juros fixa aplicável é de 6,35%. Esses instrumentos foram liquidados na sua data de vencimento.
(e)		Visando transformar as parcelas passivas dos instrumentos relacionados à emissão dos Certificados de Ações Bimbo 09–U de pesos mexicanos para
dólares norte-americanos, em 17 de fevereiro de 2011 foram contratados dois swaps de moedas e taxas por um valor nocional de $ 1.000 (equivalente
a $ 83,1 milhões de dólares norte-americanos) e $ 2.000 (equivalente a 166,3 milhões de dólares norte-americanos), respectivamente, e sua data de
expiração é 6 de junho de 2016. A taxa de câmbio aplicável a esses instrumentos é de $ 12,03 pesos mexicanos por dólar norte-americano, e as taxas de
juros fixas aplicáveis são de 6,47% e 6,53%, respectivamente. Esses instrumentos foram liquidados na sua data de vencimento.
(f)		Visando transformar todos os certificados de ações Bimbo 12 de pesos mexicanos para dólares norte-americanos, entre 14 e 17 de fevereiro de 2012, 6
cross currency swaps foram contratados por um valor nocional em milhões de dólares norte-americanos de 50, 50, 50, 72,1, 70 e 100, respectivamente,
todos com vencimento em 3 de agosto de 2018. Esses instrumentos recebem 6,83% em pesos mexicanos e pagam 3,24%, 3,30%, 3,27%, 3,33%, 3,27% e
3,25%, respectivamente, e foram liquidados antecipadamente em 31 de agosto de 2017, com os recursos obtidos na emissão do certificado de ações
Bimbo 17.
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Hedge cambial
	Para atender às necessidades de dólares norte-americanos da Tesouraria
Corporativa atrelados às diversas despesas previstas, a Entidade
mantém, em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, uma carteira de
opções e forwards que resultam em uma posição ativa em forwards com
vencimentos mensais, totalizando 115, 75 e 35 milhões de dólares norteamericanos, respectivamente, a uma taxa de câmbio média de $ 19,55, $
20,49 e $ 16,71 pesos mexicanos por dólar norte-americano.
	Visando atender às necessidades em dólares norte-americanos atreladas
às diversas despesas previstas, a França mantém, em 31 de dezembro
de 2017, uma carteira de forwards que resulta em uma ponta ativa em
dólares com vencimentos mensais, com um total de 2 milhões de dólares
norte-americanos, a uma taxa de câmbio média de 1,14 euros por dólar
norte-americano.
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, essas operações têm um valor
líquido de mercado de $ 33, $ (9) e $ 22, respectivamente.
	
Visando cobrir as necessidades em dólares norte-americanos da
Tesouraria Corporativo atreladas às diversas despesas previstas, a
Entidade mantém, em 31 de dezembro de 2017, uma carteira de opções
de compra (“calls”) que resultam em uma ponta ativa em dólares norteamericanos com vencimentos trimestrais, cobrindo um valor nominal de
120 milhões de dólares, a uma taxa de câmbio média de $ 21,00 pesos
mexicanos por dólar norte-americano.
	Em 31 de dezembro de 2017, essas operações têm um valor líquido de
mercado de $ 114.
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a Entidade contratou forwards
para proteção do risco cambial relacionado à operação no México. Esses
instrumentos cobriam um valor nominal de 327,8, 132,9 e 131,25 milhões
de dólares norte-americanos, respectivamente, estabelecendo a taxa de
câmbio para a compra de moeda estrangeira a um preço de $ 19,55, $
19,77 e $ 16,84 de pesos mexicanos, respectivamente.

	Em 31 de dezembro de 2016, a Entidade contratou forwards com o objetivo
de proteger o risco cambial relacionado a investimentos de capital
relacionados à operação do México. Esses instrumentos cobriam um valor
nominal de 3,2 milhões de dólares norte-americanos, estabelecendo a
taxa de câmbio para a compra de moeda estrangeira a um valor médio
de $ 18,92 pesos mexicanos por dólar norte-americano.
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a Entidade contratou forwards
para proteção do risco cambial relacionado à operação no Uruguai. Esses
instrumentos cobriam um valor nominal de 3,9, 3,1 e 1,9 milhões de dólares
norte-americanos, respectivamente, estabelecendo a taxa de câmbio
para a compra de moeda estrangeira a um preço de $ 29,84, $ 30,12 e $
30,63 de pesos uruguaios por dólar norte-americano, respectivamente.
	Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade contratou forwards visando
proteger o risco cambial de matéria-prima relacionado à operação do
Canadá. Esses instrumentos cobriam um valor nominal de 43,5 e 44,8
milhões de dólares norte-americanos, estabelecendo a taxa de câmbio
para a compra de moeda a um preço de $ 1,27 e $ 1,32 dólares canadenses
por dólar norte-americano, respectivamente.
	Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade contratou forwards visando
proteger o risco cambial de matéria-prima relacionado à operação do
Chile. Esses instrumentos cobriam um valor nominal de 10,9 e 3,4 milhões
de dólares norte-americanos, estabelecendo a taxa de câmbio para a
compra de moeda a um preço de $ 651,63 e $ 674,97 pesos chilenos por
dólar norte-americano.
	Em 31 de dezembro de 2016, a Entidade contratou forwards visando
proteger o risco cambial de matéria-prima relacionado à operação da
Colômbia. Esses instrumentos cobriam um valor nominal de 3 milhões
de dólares norte-americanos, estabelecendo a taxa de câmbio para a
compra de moeda a um preço de $ 3.123,35 pesos colombianos por dólar
norte-americano.
	Em 31 de dezembro de 2015, a Entidade contratou forwards visando
proteger o risco cambial de matéria-prima relacionado à operação da
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Argentina. Esses instrumentos cobriam um valor nominal de 12,8 milhões
de dólares norte-americanos, estabelecendo a taxa de câmbio para a
compra de moeda a um preço de $ 11,98 pesos chilenos por dólar norteamericano.
	
Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade contratou forwards visando
proteger o risco cambial de matéria-prima relacionado à operação da
Rússia. Esses instrumentos cobriam um valor nominal de 1,8 milhões
de dólares norte-americanos, estabelecendo a taxa de câmbio para a
compra de moeda a um preço de $ 71,22 rubros por euro e $ 64,65 rubros
por dólar norte-americano, respectivamente.
	
Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade contratou forwards visando
proteger o risco cambial de matérias-primas e despesas previstas com a
operação da França. Esses instrumentos cobriam um valor nominal de 4
milhões de dólares norte-americanos, estabelecendo a taxa de câmbio
média para a compra de moeda a um preço de $ 1,14 euros por dólar
norte-americano.
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, essas operações têm um valor
líquido de mercado de $ 189, $ 169 e $ 69, respectivamente.
	Em 31 de dezembro de 2017, a Entidade tinha swaps de taxa de juros
(“interest rate swaps”) contratados com o objetivo de cobrir os fluxos
previstos relacionados a empréstimos bancários da operação da Itália.
Estes instrumentos cobriam um valor nominal de 19,2 milhões de euros.
	Em 31 de dezembro de 2017, essas operações têm um valor líquido de
mercado de $(13).

2.4 Gestão de risco de preços
	A Entidade, de acordo com suas políticas de gerenciamento de risco,
celebra contratos de futuros de trigo, gás natural e outros insumos com
o objetivo de minimizar os riscos de variação nos preços internacionais
desses insumos.
	
O trigo, principal insumo utilizado pela Entidade, juntamente com o
gás natural, são algumas das commodities que a Entidade cobre. As
transações são celebradas em mercados reconhecidos e, por meio
da sua documentação formal, são designadas como hedge de fluxo
de caixa, pois são transações previstas. A Entidade realiza avaliações
da efetividade retrospectivas e prospectivas para assegurar que os
instrumentos utilizados mitiguem a exposição à variabilidade nos fluxos
de caixa decorrentes da flutuação no preço desses insumos.
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a Entidade reconheceu contratos
de derivativos de trigos firmados no resultado abrangente, que não foram
aplicados ao custo de vendas, pois o produto de trigo desses contratos
não foi consumido para transformá-los em farinha.
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Detalhe das transações com derivativos para cobrir o risco de preços
Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os contratos de futuros e suas principais características são:
		
2017			2016			 2015
		
Contratos			Contratos			 Contratos
Valor justo

Número

			
Diesel		
2.538
Jan–18 – Jan–19
$
202
Gasolina		
1.285
Jan–Dez–18		
99
Gás natural				
–
Polietileno				 –
Óleo de soja				
–

3,191
1.063
384
6.000
600

Número

Vencimento

Total do ativo
circulante			
Trigo		
21.319
Milho		
169
Óleo de soja
489
Diesel			
Gasolina			
Gás natural
829
Polietileno		
Alumínio		

$

Mar–Dez–18
$
Mar– Jul–18		
Mar–Set–18		
–		
–		
Dez–18		
–		
–		

Total do ativo
circulante			

$

Vencimento

Diversos
$
38
Diversos		
35
Dez–17		
45
Mar–17		 7
Set–17		
11

301			
(201)
15.052
(2)
321
(1)		
–		
–		
(24)		
–		
–		

Valor justo

$

Mar–17 a Mai–18
$
Mar–17 a Mai–18		
–
–
–
–		
–		
–

(228)			

$

Número

–
–
–
–
–

Vencimento

–
$
–
–		
–		
–		

136			
(361)
(2)
–
–
–
–
–
–

15.766
308
1.320
1,539
3,347
1.143
23.700
360

Valor justo

–
–
–
–
–

$

–

Mar–Dez 2017
$
Mar–Dez 2017		
Mar–Dez 2017		
Diversos		
Diversos		
Diversos		
Jan–Set 2017		
Jan–Set 2017		

(594)
(5)
7
(186)
(391)
(39)
(10)
(1)

(363)			

$

(1.219)

Os valores justos desses instrumentos financeiros para cobrir o risco de preço nas matérias-primas são considerados como uma hierarquia de Nível 1.
Instrumentos derivativos implícitos – Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a Entidade não possui instrumentos derivativos com características de derivativos
implícitos separáveis.
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Técnicas de avaliação e premissas aplicadas para fins de determinação do
valor justo
O valor justo dos ativos e passivos financeiros é determinado da seguinte
forma:
O valor justo dos ativos e passivos financeiros com termos e condições usuais
negociados em mercados líquidos ativos é determinado por referência aos
preços cotados no mercado. Portanto, esses instrumentos são considerados
como tendo uma hierarquia de Nível 1, de acordo com a classificação da
hierarquia do valor justo descrita na próxima seção.
O valor justo de outros ativos e passivos é determinado de acordo com os
modelos de precificação geralmente aceitos, que estão baseados na análise
dos fluxos de caixa descontados.
Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, o valor contábil dos ativos e passivos
financeiros não varia significativamente em relação ao seu valor justo.
O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos, são considerados com
hierarquia de Nível 2.
A avaliação da dívida acionária foi realizada ao valor de mercado com os
preços da Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S. A. de C. V.
(“VALMER”), que é uma entidade supervisionada pela Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (“CNBV”), que fornece preços atualizados de
instrumentos financeiros. Essa avaliação é considerada de Nível 1, de acordo
com a hierarquia descrita abaixo.

	•	Nível 1 – As avaliações ao valor justo são aquelas derivadas dos preços
cotados (não ajustados) nos mercados ativos para passivos ou ativos
idênticos;
	•	Nível 2 – As avaliações a valor justo são aquelas que se derivam de
indicadores diferentes dos preços cotados incluídos no Nível 1, que
são observáveis para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja,
como preços) ou indiretamente (ou seja, derivadas dos preços); e
	•	Nível 3 – As avaliações ao valor justo são aquelas derivadas das
técnicas de avaliação que incluem os indicadores para os ativos ou
passivos que não se baseiam em dados de mercado observáveis
(indicadores não observáveis).

2.5 Gerenciamento do Risco de Liquidez
	
É responsabilidade da Tesouraria Corporativa administrar o risco de
liquidez. O gerenciamento desse risco prevê a capacidade de a Entidade
cumprir os requisitos de fundos no curto, médio e longo prazos,
buscando sempre a flexibilidade financeira. A Entidade mantém a liquidez
necessária mediante uma administração ordenada do fluxo de caixa,
monitorando-o constantemente, bem como mantendo várias linhas de
crédito (algumas delas comprometidas) com o mercado bancário e uma
gestão de capital de giro adequada, garantindo assim o pagamento das
obrigações futuras. Devido à natureza do negócio, a Entidade considera
que o risco de liquidez é baixo.
	As obrigações por contas a pagar, instrumentos financeiros derivativos, e
serviço da dívida e amortizações são as seguintes:
<1 ano

<1 ano < 3 anos

<3 anos < 5 anos

>5 anos

Hierarquia do valor justo
A Entidade classifica as avaliações do justo valor reconhecidas na
demonstração da posição financeira em três níveis de hierarquia, de acordo
com os dados utilizados na avaliação. Quando uma avaliação utiliza dados
de diferentes níveis, a avaliação como um todo é classificada no nível mais
baixo de classificação de qualquer dado relevante:

Dívida
$
Contas a pagar
a fornecedores		

18.796

Total

26.676

$

7.880

$

$

25.435

$

26.304

$ 89.629

–		

–

–

26.304

$ 89.629

25.435

$
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2.6 Gerenciamento do Risco de Crédito
	O risco de crédito decorre da possível perda que a Instituição possa ter,
em decorrência do inadimplemento de seus clientes, como uma perda
nos investimentos e principalmente com as contrapartes com as quais
contratou instrumentos financeiros derivativos.
	Em caso de redução ao valor recuperável de contas a receber de clientes,
a Entidade registra uma provisão quando o inadimplemento exceder
90 dias, equivalente a cinquenta por cento da conta, e quando excede
180 dias, para o valor total. A metodologia utilizada para determinar o
saldo desta provisão foi aplicada de forma consistente e histórica, tendo
sido suficiente para cobrir as perdas decorrentes de empréstimos não
recuperáveis.

s transações com instrumentos financeiros derivativos relacionados
A
às principais matérias-primas são realizadas nos seguintes mercados
reconhecidos:
.
a
b.
c .
d .

Minneapolis Grain Exchange (MGE)
Kansas City Board of Trade (KCBOT)
Chicago Board of Trade (CBOT)
New York Mercantile Exchange (NYMEX)

 Entidade monitora o risco de crédito de suas contrapartes mensalmente e
A
realiza as avaliações correspondentes.
 odas as operações com instrumentos financeiros derivativos são realizadas
T
mediante um contrato marco padronizado e devidamente formalizadas pelos
representantes legais da Entidade e das contrapartes.

	No que tange às operações com instrumentos financeiros derivativos
relacionados a taxas de juros e câmbio e algumas commodities, como
o gás natural, estas são contratadas bilateralmente com contrapartes
aceitas, de acordo com os critérios mencionados abaixo, com os quais,
adicionalmente, um relacionamento comercial amplo e contínuo é
mantido.

 s suplementos e anexos correspondentes a esses contratos marco
O
estabelecem as condições de liquidação e outros termos relevantes de
acordo com os usos e práticas do mercado mexicano e dos mercados em
que opera.

	Essas contrapartes são aceitáveis pois têm solvência suficiente – avaliada
de acordo com o “risco de contraparte” da Standard & Poor's – para suas
obrigações em moeda local de curto e longo prazo e moeda estrangeira
de curto e longo prazo. As principais contrapartes com as quais a Entidade
costuma ter contratos para realizar operações financeiras derivativas
bilaterais são:

 lguns dos contratos marco, suplementos e anexos por meio dos quais as
A
transações financeiras derivativas bilaterais são realizadas contemplam
atualmente a constituição de depósitos em caixa ou títulos para garantir o
pagamento das obrigações geradas por esses contratos. Os limites de crédito
que a Entidade mantém com suas contrapartes são suficientemente amplos
para suportar sua operação atual. No entanto, a Entidade mantém depósitos
em caixa como garantia para o pagamento de determinados instrumentos
financeiros derivativos.

	Banco Nacional de México, S. A.; BBVA Bancomer, S. A.; Barclays Bank,
PLC W. London; Bank of America México, S. A.; Citibank N.A.; Merryl Lynch
Capital Services, Inc.; HSBC Bank, ING Capital Markets, LLC.; JP Morgan
Chase Bank, N. A.; Banco Santander, S. A.; Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Mizuho Capital Markets Corporation, The Bank of Tokyo Mitsubishi ufj, Ltd.,
The Bank of Nova Scotia; Macquarie Bank Limited y Cargill, Incorporated.

 m relação aos contratos futuros associados a matérias-primas que são
E
celebrados em mercados reconhecidos e internacionais, a Entidade está
sujeita às regras desses mercados. Essas regras incluem, entre outras, a
cobertura da margem inicial para operar contratos futuros, bem como as
chamadas de margem subsequentes exigidas da Entidade.
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2.7 Administração da estrutura de capital
	A Entidade mantém uma relação saudável entre dívida e capital, buscando
maximizar o retorno dos acionistas.
	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, a estrutura de capital e o índice
de alavancagem ao final de cada período são os seguintes:

					
2017		 2016		 2015
			
Dívida (i)
$ 94.312
$ 82.501
$ 67.761
Caixa e equivalentes
de caixa		
(7.216)		
(6.814)		
(3.825)
			
Dívida líquida		87.096		75.687		63.936
Capital próprio		 77.024		75.076		61.859
			
Dívida líquida sobre capital próprio
				
1,13 vezes		
1,01 vezes		
1,03 vezes
	(i)	A dívida é composta por empréstimos bancários e títulos e valores
mobiliários de curto e longo prazo, líquidos das despesas de emissão
a serem amortizadas.
	A Entidade não está sujeita a qualquer requisito externo de capital.

14. Benefícios a funcionários e previdência social
	O passivo líquido gerado por benefícios a funcionários e previdência
social de longo prazo, por segmento geográfico, é integralizado em 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015, da seguinte forma:

					
2017		 2016		 2015
			
Por aposentadoria e benefícios
pós-aposentadoria			
		
México
$
5.220
$
4.929
$ 3.466
		
EUA		 2.341		 3.232		 3.707
		
Canadá		 1.078		 984		 758
		 EAA e América Latina		
244		
120		
63
			
			 Total do passivo por aposentadoria
			 e benefícios pós-aposentadoria
8.883		
9.265		
7.994
			
Previdência social – EUA 		
3.315		
3.469		
2.598
Planos de previdência
multipatronais – EUA		
17.474		
17.394		 14.851
Bônus a pagar a funcionários
a longo prazo		
966		
789		
489
			
Total do passivo líquido
$ 30.638
$ 30.917
$ 25.932

a. México
	
A Entidade estabeleceu um plano de benefícios definidos para
pagamentos de pensões e prêmio por antiguidade. Da mesma forma, ela
tem obrigações de pagamentos de rescisão que não se qualificam como
planos de benefícios definidos para fins das IFRS. Portanto, nenhum
passivo trabalhista é registrado. A política de financiamento da Entidade
é fazer contribuições discricionárias. Durante 2017, 2016 e 2015, a Entidade
não fez contribuições para esse plano.
	
Os pagamentos de prêmios de antiguidade consistem em um
pagamento único de 12 dias por cada ano trabalhado, com base no
último salário, limitado ao dobro do salário mínimo vigente na data do
pagamento estabelecido por lei para todo o seu pessoal, de acordo com
as disposições dos contratos de trabalho. Após 15 anos de serviço, os
trabalhadores terão direito ao prêmio de antiguidade contratual.
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As avaliações atuariais mais recentes dos ativos do plano e o valor
presente da obrigação de benefícios definidos foram feitas em 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015 pela Bufete Matemático Actuarial, S. C.,
membro do Colegio Nacional de Actuarios, A.C. El valor presente da
obrigação por benefícios definidos, o custo da mão de obra do serviço
atual e o custo de serviços passados foram calculados usando o método
do crédito unitário projetado.

b. EUA
	
A Entidade estabeleceu planos de previdência de benefício definido
que cobrem os funcionários elegíveis. Alguns benefícios de planos de
pessoal não sindicalizado foram congelados. A política de financiamento
da Entidade é fazer contribuições discricionárias. Em 31 de dezembro de
2017, 2016 e 2015, a Entidade fez contribuições nesse plano de $ 908, $
1.240 e $ 826, respectivamente.
	A Entidade também estabeleceu um plano de benefícios de previdência
social pós-aposentadoria que cobre despesas médicas de determinados
funcionários elegíveis. A Entidade está segurada e paga essas despesas
conforme incorridas.
	
As avaliações atuariais mais recentes dos ativos do plano e o valor
presente da obrigação de benefícios definidos foram feitas em 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015 pela Mercer (USA), Inc. Membro do
Instituto de Atuários dos Estados Unidos da América. O valor presente da
obrigação por benefícios definidos, o custo de mão de obra do serviço
atual e o custo de serviços passadosforam calculados usando o método
do crédito unitário projetado.

c. Canadá
	
A Entidade estabeleceu um plano de benefícios definidos para
pagamentos previdenciários que cobrem os funcionários elegíveis.
Alguns dos benefícios dos planos de pessoal sindicalizado foram
congelados. A política de financiamento da Entidade é fazer contribuições
discricionárias. As contribuições feitas durante 2017, 2016 e 2015 foram de
$ 198, $ 177 e $ 121, respectivamente.

As avaliações atuariais mais recentes dos ativos do plano e o valor presente
da obrigação de benefícios definidos foram feitas em 31 de dezembro de
2017, 2016 e 2015 pela Mercer, (Canadá), Inc. O valor presente da obrigação
por benefícios definidos, o custo de mão de obra do serviço atual e o custo
de serviços passados foram calculados usando o método do crédito unitário
projetado.
A Entidade também estabeleceu um plano de contribuição definida, no qual
as contribuições são pagas conforme incorridas.
As principais premissas utilizadas para fins de avaliação atuarial são as
seguintes:
				
2017		 2016		2015
			
México:			
Taxas de desconto		 7,94%		 7,68%		 7,50%
Taxas esperadas de aumento salarial		 4,50%		 4,50%		 4,50%
Taxas de inflação		 3,50%		 3,50%		 3,50%
Rendimento médio ponderado esperado		 7,68%		 7,50%		 7,50%
Rendimento ponderado real		 7,80%		 2,96%		 1,19%
			
Estados Unidos:
Taxas de desconto		 4,04%		 4,04%		 4,25%
Taxas esperadas de aumento salarial		 3,50%		 3,75%		 3,75%
Taxas de inflação		 2,50%		 2,75%		 2,75%
Rendimento médio ponderado esperado		 4,04%		 4,25%		 4,25%
Rendimento ponderado real		13,00%		 7,90%		(2,50%)
			
Canadá:
Taxas de desconto		 3,40%		 3,80%		 3,90%
Taxas esperadas de aumento salarial		 3,50%		 3,03%		 3,00%
Taxas de inflação		 2,00%		 2,00%		 2,00%
Rendimento médio ponderado esperado		 3,80%		 3,90%		 3,90%
Rendimento ponderado real		10,30%		 6,10%		 3,70%
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Os valores reconhecidos nos resultados desses planos de benefícios
definidos são:

Variações no valor presente da obrigação por benefícios definidos no
período:

					
			
Custo de mão-de-obra do serviço atual $
Juros sobre a obrigação		
Retorno esperado sobre os
ativos do plano		
			
				
$

					
2017		 2016		 2015
			
Valor presente da
obrigação por benefícios
definidos em 1o de janeiro
$ 35.784
$ 32.253
$ 30.086
Custo de mão-de-obra do serviço
atual			
826		
706		
757
Custo de juros		
1.720		
1.775		
1.565
Perda atuarial por
estimativa de obrigação		
(41)		
6		
60
Ajustes de experiência
sobre os passivos do plano		
(584)		
624		
(453)
Efeito sobre as mudanças nas
premissas demográficas		
535		
1.181		
(675)
Efeito sobre as mudanças nas
premissas financeiras		
1.045		
(407)		
(1.359)
ABA Plan (1)
–		
–		
809
Passivos assumidos
em combinações
de negócios
–		
–		
2.083
Ajuste por variação
na taxa de câmbio		
(805)		
4.790		
3.330
Benefícios pagos		 (2.914)		 (5.144)		 (3.950)
			
Valor presente da
obrigação por benefícios
definidos em 31 de dezembro
$ 35.566
$ 35.784
$ 32.253

2017		 2016		 2015
826
$
1.720		
(1.319)		
1.227

$

706
$
1.775		
(1.300)		
1.181

$

757
1.565
(1.134)
1.188

Do valor do custo de mão-de-obra do exercício, $ 634, $ 668 e $ 212 em 2017,
2016 e 2015, respectivamente, foram incluídos na demonstração consolidada
de resultados como custo de vendas, e o restante em despesas gerais. Os
juros sobre a obrigação e o retorno esperado sobre os ativos do plano são
reconhecidos como custos financeiros.
O valor incluído nas demonstrações da posição financeira em 31 de dezembro
de 2017, 2016 e 2015, decorrentes da obrigação da Entidade em relação aos
seus planos de benefícios definidos, é o seguinte:
					
2017		 2016		 2015
			
Valor presente da obrigação
por benefícios definidos
$ 35.566
$ 35.784
$ 32.253
Menos – valor justo
dos ativos do plano		
26.762		
26.453		 24.149
					 8.804		
9.331		 8.104
Mais - Passivo por aposentadoria da
América Latina		
244		
120		
63
Menos Parcela circulante
do passivo por aposentadoria, registrado
no passivo acumulado		
(165)		
(186)		
(173)
			
Valor presente dos benefícios
definidos não custeados
$
8.883
$
9.265
$ 7.994
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Variações no valor justo dos ativos do plano no período:
					
2017		 2016		 2015
			
Valor justo dos ativos
do plano em 1o de janeiro
$ 26.453
$ 24.149
$ 21.723
Rendimento dos ativos do plano		
1.319		
1.300		
1.134
(Perda) ganho atuarial por
estimativa dos ativos do plano 		
(88)		
277		
(1.402)
Contribuições da entidade		
1.106		
1.416		
947
ABA Plan (1)		
–		
–		
660
Aquisições de negócios
–		
–		
1.783
Ajuste por variação na taxa
de câmbio		
(646)		
3.831		
2.520
Benefícios pagos		 (1.382)		 (4.520)		 (3.216)
			
Valor justo dos ativos
do plano em 31 de dezembro
$ 26.762
$ 26.453
$ 24.149

O valor justo dos instrumentos de capital e dívida mencionados acima é
determinado com base nos preços de mercado cotados em mercados ativos.
As premissas atuariais significativas para a determinação da obrigação
definida são a taxa de desconto e o aumento salarial esperado. As análises
de sensibilidade apresentadas abaixo foram determinadas com base
em mudanças razoavelmente possíveis nas respectivas premissas que
ocorreram no final do período de divulgação, enquanto todas as outras
premissas permanecem constantes.
No México, se a taxa de desconto aumentar/diminuir 100 pontos base, a
obrigação de benefícios projetados diminuirá $ 1.577 e aumentará $ 2.306.
Se o salário esperado aumentar/diminuir 100 pontos base, a obrigação de
benefícios definidos aumentará $ 1.268 (diminuirá em $ 778).
Nos EUA, se a taxa de desconto aumentar/diminuir 100 pontos base, a
obrigação de benefício projetada diminuirá/aumentará $ 2.540 e $ 2.566.

(1) 	Em 2015, foi determinado que um plano de benefícios de aposentadoria
American Bakers’ Association (“ABA Plan”), que havia sido determinado
como um plano de previdência multipatronal, qualificava-se como outro
plano de benefício definido para aposentadoria. Portanto, em 2015 ele foi
incluído como tal.

Se o salário esperado aumentar/diminuir 100 pontos base, a obrigação de
benefícios definidos aumentará/diminuirá $102.

Categorias dos ativos do plano:

Se o salário esperado aumentar/diminuir 100 pontos base, a obrigação de
benefícios definidos aumentará/diminuirá $93 e $90.

No Canadá, se a taxa de desconto aumentar/diminuir 100 pontos base, a
obrigação de benefícios projetados diminuirá/aumentará $ 652 e $ 775.

Valor justo dos ativos do plano
					
2017		 2016		 2015
			
Instrumentos de capital
$
7.097
$
8.200
$
9.123
Instrumentos de dívida		
16.939		
14.020		 11.384
Outros			 2.726		 4.233		 3.642
			
				
$ 26.762
$ 26.453
$ 24.149

Ao apresentar a análise de sensibilidade anterior, o valor presente das
obrigações de benefício definido é calculado usando o método de crédito
unitário projetado no final do período de apresentação, que foi aplicado no
cálculo do passivo por obrigações definidas reconhecidas na demonstração
da situação financeira.
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Não houve alterações nos métodos e premissas utilizados na elaboração da
análise de sensibilidade dos anos anteriores.
As principais decisões estratégicas formuladas na política de investimento
são:

• Membros ativos: 16,9 anos (2016: 18,1 anos e 2015: 16,2 anos)
• Membros diferidos: 17,4 anos (2016: 15 anos e 2015: 18 anos), e
• Membros aposentados: 9 anos (2016: 9,4 anos e 2015: 8,7 anos).
O histórico dos ajustes por experiência realizados é o seguinte:

•	A combinação de ativos no final de 2017 é de 27% dos instrumentos de
capital, 63% dos instrumentos de dívida e 10% de outros instrumentos
alternativos. A combinação de ativos no final de 2016 é de 31% dos
instrumentos de renda variável, 53% dos instrumentos de dívida e 16%
de outros ou alternativas, e o mix de ativos no final de 2015 é de 33% dos
instrumentos de renda variável, 54% de instrumentos de dívida e 13% de
instrumentos alternativos.
 comitê técnico da Entidade é responsável por definir e monitorar a
O
estratégia e as políticas de investimento trimestralmente para otimizar o
risco/retorno de longo prazo.
 ão houve mudanças nos métodos e premissas utilizados na preparação da
N
análise de sensibilidade de anos anteriores, assim como não houve alteração
no processo seguido pela entidade para administrar os ativos do plano em
relação aos anos anteriores.
 o México, a duração média da obrigação por benefícios em 31 de dezembro
N
de 2017 é de 25,3 anos. Este número pode ser analisado da seguinte forma:
•
•

Membros ativos: 31,12 anos (2016: 26,9 anos e 2015: 20 anos)
Membros aposentados: 9,55 anos (2016: 9,9 anos e 2015: 11 anos).

Nos EUA, a duração média da obrigação por benefícios em 31 de dezembro
de 2017 é de 10,16 anos. Este número pode ser analisado da seguinte forma:
•
•
•

Membros ativos: 15,93 anos (2016: 9,12 anos e 2015: 15 anos)
Membros diferidos: 17,25 anos (2016: 9,16 anos e 2015: 16 anos), e
Membros aposentados: 9,24 anos (2016: 10,14 anos e 2015: 9 anos).

No Canadá, a duração média da obrigação por benefícios em 31 de dezembro
de 2017 é de 13,4 anos. Este número pode ser analisado da seguinte forma:

					
2017		 2016		 2015
			
Valor presente da obrigação
por benefícios definidos
$ 35.566
$ 35.784
$ 32.253
			
Menos – Valor justo
dos ativos do plano		
26.762		
26.453		 24.149
			
Déficit		
$
8.804
$
9.331
$ 8.104
			
Ajustes por experiência
sobre os passivos do plano
e perda atuarial
$
(625)
$
630
$
(393)
			
Ajustes por experiência sobre
os ativos do plano
$
(88)
$
277
$ (1.402)
Planos de Pensão Multipatronais (“PPM”)
A Entidade participa de planos de contribuição definida, chamados de PPM.
Um PPM é um fundo no qual vários empregadores não relacionados fazem
pagamentos para custear os benefícios de aposentadoria para funcionários
sindicalizados inscritos no plano. Originalmente, eles foram criados visando
facilitar a mobilidade de funcionários entre empresas do mesmo setor, ao
mesmo tempo em que retinham benefícios de aposentadoria. Esses fundos
são gerenciados e controlados por trusts supervisionados tanto pelos
representantes dos empregadores quanto pelos funcionários beneficiados.
A BBU participa atualmente em 30 PPMs.
A menos que a Entidade determine que a probabilidade de deixar o PPM é
alta, eles são reconhecidos como planos de contribuição definida, uma vez
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que a Entidade não possui informações suficientes para preparar os cálculos
relativos, devido à natureza coletiva dos planos e a participação limitada
na administração pela Entidade. A responsabilidade da Entidade de fazer
contribuições para o plano é estabelecida nos acordos coletivos.
As contribuições para o PPM durante os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017, 2016 e 2015 foram de $ 2.169, $ 2.308 e $ 1.663, respectivamente.
Espera-se que a contribuição seja de $ 2.479 em 2018. Contribuições anuais
são lançadas nos resultados.
No caso de outros empregadores deixarem o PPM do qual a Entidade
participa, sem satisfazer seu passivo de saída, o valor descoberto será
distribuído entre o restante dos clientes ativos. Geralmente, a distribuição do
passivo pela saída do plano corresponde à relação entre as contribuições da
Entidade no plano e a relação das contribuições dos demais participantes
no plano.
Quando é determinado que a saída da Entidade de um PPM é muito provável
de ocorrer, uma provisão é reconhecida para o valor presente das saídas
de caixa futuras estimadas, descontadas à taxa atual. Além da provisão
reconhecida para a provável saída de um PPM, a Entidade reconheceu um
passivo para a saída de dois PPMs, dos quais já existe um contrato de saída.
O total dos PPMs é reconhecido no saldo de benefícios a funcionários.
A provisão para PPM corresponde principalmente à intenção de sair de um
plano.

Durante 2017, 2016 e 2015, a Entidade registrou $ 301, $ 500 e $ 419 nos
resultados, respectivamente, para atualizar e reestruturar alguns planos
de previdência multipatronais (PPM); dos quais $ 376, $ 382 e $ 301 foram
reconhecidos, respectivamente, no custo do financiamento total, e $ 75, $
(118) e $ (118), respectivamente, em outras receitas (despesas) líquidas.
Os passivos que já foram registrados pelo conceito de PPM passam por uma
atualização anual decorrente de mudanças nos salários, antiguidades e mix
de empregados no plano, que são registrados no resultado do exercício
adicionalmente aos valores que são contribuídos nos diferentes PPMs.
A Entidade provisionou $ 17.474, o que representa o custo de saída estimado
de alguns planos. A Entidade não fez provisões para os planos dos quais não
pretende sair.
Previdência social EUA
A Entidade estabeleceu um plano de benefícios previdenciários pósaposentadoria que se qualifica como plano de contribuição definida. Os
valores correspondentes a esse passivo são registrados no resultado quando
incorridos. Essas obrigações são classificadas no curto e longo prazo e seus
valores incluídos no balanço patrimonial são:
					
2017		 2016		 2015
			
Previdência social:			
Curto prazo (a)
$
498
$
552
$
505
Longo prazo		 3.315		 3.469		 2.598
			
				
$
3.813
$
4.021
$
3.103
(a) Incluído em Outras contas a pagar e passivos acumulados

189

15. Capital contábil
	O capital contábil em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 é integrado
conforme segue:
				

Número de ações		

		
Capital fixo 		
		 Série A
4.703.200.000		
$
		
Total
4.703.200.000		 $

exterior. O Imposto de Renda é pago via retenção na fonte e é um
pagamento definitivo às custas do acionista. No caso de estrangeiros,
os tratados poderão ser aplicados para evitar a dupla tributação. Este
imposto será aplicável para a distribuição de lucros gerados a partir de
2014.

Valor

4.227
4.227

	O capital social é integralmente subscrito e integralizado e corresponde
à parcela fixa do capital social, representada pelas ações da Série “A”.
A parcela variável do capital nunca poderá exceder dez vezes o valor
do capital mínimo fixo sem direito de recesso e será representada por
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal da Série “B” e/ou
ações com direito a voto limitado, nominativas, sem valor nominal, que
serão denominadas com o nome da Série que determina sua emissão.
Em nenhum momento, as ações com direito a voto limitado poderão
representar mais de 25% do capital social.
i.	Na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 18 de abril
de 2017, foi decidido o pagamento de dividendos no valor de $ 1.364,
ou seja, $ 0,29 centavos por cada uma das ações representativas do
capital social, provenientes da conta de lucro líquido, que foram pagos
em dinheiro nos dias 27 e 28 de abril de 2017.
i.	Na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, realizada em 15 de abril
de 2016, foi decidido o pagamento de dividendos no valor de $ 1.129,
ou seja, $ 0,24 centavos por cada uma das ações representativas do
capital social, provenientes da conta de lucro líquido, que foram pagos
em dinheiro nos dias 27 de abril de 2016.
iii.	Fica estabelecido um Imposto de Renda adicional, sobre dividendos
pagos, de 10% quando distribuídos a pessoas físicas e residentes no

iv.	Os lucros retidos incluem a reserva legal. De acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, um mínimo de 5% do lucro líquido do exercício
deve ser reservado para compor a reserva legal, até que o valor
atinja 20% do capital social ao valor nominal. A reserva legal pode ser
capitalizada, mas não deve ser distribuída a menos que a empresa
seja dissolvida e deva ser reconstituída quando diminuir por qualquer
motivo. Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, seu valor nominal é
de $ 500.
v.	A distribuição do capital, exceto dos valores atualizados do capital social
contribuído e dos lucros acumulados, acarretará imposto de renda
sobre os dividendos a serem pagos pela Entidade à alíquota vigente no
momento da distribuição. O imposto pago por essa distribuição pode
ser creditado contra o imposto de renda no exercício no qual o imposto
sobre dividendos é pago e nos dois exercícios fiscais seguintes, contra
o imposto do exercício e os pagamentos intermediários do mesmo.
vi.	Os saldos das contas fiscais do patrimônio líquido em 31 de dezembro
são:
					

2017		 2016		 2015

Conta de aporte de capital
$
Conta de lucro fiscal líquido,
até 2013		
Conta de lucro fiscal líquido,
a partir de 2014

60.416		

51.474		

43.329

–		

–		

–

Total

92.989

$

32.573

$

$

30.515

81.989

$ 29.338

$ 72.667
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16. Transações e saldos com partes relacionadas

	As vendas e compras foram feitas a preço de mercado, para refletir a
quantidade de bens adquiridos e as relações entre as partes.

	Os saldos e transações entre o Grupo Bimbo e suas controladas, que são
partes relacionadas do Grupo Bimbo, foram eliminados na consolidação
e não são divulgados nesta nota. As transações entre a Entidade e outras
partes relacionadas são detalhadas abaixo.

a. Transações comerciais
	As transações com partes relacionadas realizadas no curso normal de
suas operações foram as seguintes:

	Os valores em aberto não são garantidos e serão liquidados em dinheiro.
Nenhuma garantia foi concedida ou recebida. Nenhuma despesa foi
reconhecida no período corrente ou em períodos anteriores no que tange
a contas incobráveis ou contas de liquidação duvidosa relativas a valores
devidos por partes relacionadas.

b. Contas a pagar a partes relacionadas
Os saldos líquidos a pagar a partes relacionadas são:

					

2017		 2016		 2015
				

Despesas com compras de:
		
Matérias-primas:
			 Beta San Miguel, S.A. de C.V.
$
			 Frexport, S.A. de C.V.		
			 Industrial Molinera
			 Monserrat, S.A. de C.V.		
			 Ovoplus del Centro, S.A. de C.V.
			 Makymat, S.A. de C.V.		
		
Produtos acabados
			 Fábrica de Galletas
			 La Moderna, S.A. de C.V.
$
			 Mundo Dulce, S.A. de C.V.		
			 Pan–Glo de México,
			 S. de R.L. de C.V.		
Papelaria, uniformes e outros:
		 Efform, S.A. de C.V.
$
		 Galerias Louis C
		 Morton, S.A. de C.V.		
		 Proarce, S.A. de C.V.		
		 Uniformes y Equipo
		 Industrial, S.A. de C.V.		
Serviços financeiros:
		 Fin Común Servicios
		 Financieros, S.A. de C.V.
$

1.982
$
902		

1.619 $
798		

336		
–		
43		

313		
–		
41

300
26
–

634
$
852		

629 $
814		

537
716

167		

138		

48

195

$

159

$

1.030.
661

163

9		
101		

9		
60		

8
123

129		

132		

103

697

634

464

Beta San Miguel, S. A. de C. V.
$
Efform, S. A. de C. V.		
Fábrica de Galletas
La Moderna, S. A. de C. V.		
Frexport, S. A. de C. V.		
Industrial Molinera
Montserrat, S. A. de C. V.		
Makymat, S. A. de C. V.		
Mundo Dulce, S.A. de C.V.		
Pan–Glo de México, S. de
R. L. de C. V.		
Proarce, S. A. de C. V.		
Fin Común Servicios
Financieros, S.A. de C.V.
Uniformes y Equipo
Industrial, S. A. de C. V.		
Outros
				

$

$

2017		 2016		 2015

$

615
$
49		

479 $
33		

190
31

118		
10		

67		
128		

53
13

4		
12		
48		

11		
13
63		

6
–
48

22		
40		

11		
22		

10
9

–		

–		

8

37		
–		

25		
1		

22
11

955

$

853

$

401
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c. Remuneração do pessoal-chave da administração
	
A remuneração da administração e outros
administração durante o ano foi a seguinte:

membros-chave

					 2017		
			
Benefícios de curto prazo (salários,
bônus, previdência social, etc.)
$
659
$
Benefícios pós-aposentadoria
(pensões, benefícios médicos)		
817		
			
				
$ 1.476
$

da

2016		 2015

783

$

	Cada empresa calcula e paga sob a premissa de entidades jurídicas
individuais. A declaração anual de imposto é apresentada dentro de seis
meses após o encerramento do exercício fiscal. Além disso, as empresas
devem receber pagamentos intermediários mensais durante o referido
exercício fiscal.
	
As alíquotas de imposto aplicáveis nos principais países nos quais a
Entidade atua e o período no qual os prejuízos fiscais podem ser aplicadas
são as seguintes:

601
			

607		

653

		

Alíquota legal (%)		

				

1.390

$

1.254

	
A remuneração da administração e dos principais executivos é
determinada pelo Comitê de Remuneração com base no desempenho
dos indivíduos e nas tendências do mercado.

Argentina
Brasil
Canadá
Espanha
EUA
México

2017

2016

30 (a)
34		
15 (d)
25 (e)
21 (g)
30		

35		
34		
15 (d)
25 (e)
35 (g)
30		

2015

Anos de
vencimento
para prejuízos
fiscais

35
5 (b)
34		(c)
15		20
28		(f)
35		(h)
30		10

17. Imposto de renda
	Imposto de renda no México –

	As perdas fiscais causadas pela Entidade são principalmente nos EUA,
México, Brasil e Espanha.

	As entidades mexicanas estão sujeitas ao IR.
	IR – A alíquota é de 30% para 2017, 2016 e 2015 e anos subsequentes.

a)	Em dezembro de 2017, foi aprovada uma reforma tributária na Argentina,
na qual a alíquota corporativa foi reduzida de 35% para 30% em 2018 e
2019. Em 2020, a taxa será de 25%.

	Imposto de renda em outros países –
	As entidades controladas estabelecidas no exterior calculam o IR sobre
os resultados individuais de cada controlada e de acordo com os regimes
específicos de cada país. Os EUA têm autorização para apresentar
uma declaração de IR Consolidada. A Espanha tem autorização para
apresentar uma declaração de Imposto de Renda Consolidado a partir
do ano de 2013.

b)	Prejuízos em vendas de ações, cotas ou outras participações sociais
derivadas, podem ser amortizados somente contra receitas da mesma
natureza. As perdas de fonte estrangeira só podem ser amortizadas com
receita de uma fonte estrangeira.
c)	
Os prejuízos fiscais podem ser amortizados indefinidamente, mas só
podem ser compensados em cada ano até 30% do lucro líquido de cada
exercício.
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d)	A alíquota de imposto de renda corporativo é uma combinação da alíquota
federal, que é de 15%, e as taxas estaduais (municipais) onde você tem
um estabelecimento permanente. As alíquotas estaduais variam de 10% a
16%. Portanto, a alíquota combinada pode variar de 25% a 31%.
e)	Em novembro de 2014 foi aprovada a alteração da alíquota para 28% para
2015 e 25% para os exercícios subsequentes.
f)	Os prejuízos fiscais não expiram, mas a sua aplicação é limitada a 25% do
lucro líquido tributável para o ano.

					
			
Lucro antes de impostos
$
Alíquota legal		

11.951

$

30%		

13.613

$

9.978

30%		 30%
4.084		

2.993

Efeitos da reforma
fiscal nos EUA		

706		

–		

–

Efeitos inflacionários
das contas monetárias
do balanço e de resultados		

772		

209		

246

Despesas não dedutíveis, receitas
não acumuláveis e outros 		

237		

967		

575

Diferença nas alíquotas e moeda
de controladas em diferentes
jurisdições fiscais 		

310		

156		

(106)

Efeitos nos valores fiscais
do imobilizado		

(243)		

(130)		

(137)

Participação nos resultados
de coligadas		

(70)		

(37)		

(14)

4.444
$
4.703
$ 3.884
1.838		 2.142		 179

Prejuízos fiscais amortizáveis
não reconhecidos		

985		

1.596		

506

6.282

Imposto de renda reconhecido
nos resultados

h)	Em função da reforma tributária, os prejuízos fiscais não expiram, porém
sua amortização foi limitada a 80% do lucro tributário gerado no período.
	
As operações nos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia,
Guatemala, Panamá, Honduras, Nicarágua e Equador estão sujeitas a
pagamentos de IR mínimos.

Integração da provisão, alíquota efetiva e efeitos diferidos
a.	O imposto de renda consolidado da Entidade é integrado da seguinte
forma:
2017		 2016		 2015

$

6.845

$

4.063

IR pela alíquota legal 		

2017		 2016		 2015

3.585		

g)	Em dezembro de 2017, foi aprovada uma reforma fiscal nos EUA na qual
a alíquota corporativa federal foi reduzida de 35% para 21%, aplicável a
partir de 2018.

					
			
ISR:			
		
Incorrido
$
		
Diferido		
			
				
$

b.	A reconciliação da alíquota legal do imposto de renda no México e a
alíquota efetiva expressa como porcentagem do lucro antes do imposto
de renda para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e
2015 é a seguinte:

Mais (menos) efeito fiscal
dos seguintes itens:

$

6.282

$

6.845

$

4.063

Alíquota vigente		 52,6%		 50,3%		40,7%
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	Para o cálculo do imposto diferido dos Estados Unidos, o reconhecimento
das posições ativas e passivas em 31 de dezembro de 2017 foi determinado
considerando a mudança da alíquota de 35% para 21%, de acordo com as
disposições da IAS 12.
	A mudança na alíquota gerou impacto no registro contábil nos resultados
(sem efeito no fluxo de caixa) de $ 706, relativos às operações dos
Estados Unidos.
	Para a determinação do IR diferido em 31 de dezembro de 2017, 2016
e 2015, as entidades aplicaram as alíquotas aplicáveis às diferenças
temporárias, de acordo com a data estimada da sua reversão.

Total (ativo) passivo, líquido

c.	Os principais itens que originaram o imposto de renda diferido em 31 de
dezembro de 2017, 2016 e 2015 são os seguintes:

31 de dezembro

Efeitos nos

Efeito resultado

Efeito de

Aquisição de

31 de dezembro

de 2016

resultados

abrangente

conversão

negócios

de 2017

Estimativa para contas de liquidação duvidosa
$
(402)
$
Estoques e adiantamentos		
(62)		
Ativo imobilizado		
6.260		
Ativo intangível e outros ativos		
12.491		
Outras estimativas e provisões		
(15.450)		
PTU corrente		
(335)		
Prejuízos fiscais a amortizar		
(7.648)		
Hedge econômico líquido		
–		
Outros lançamentos		
319		
			

	De forma conservadora, algumas empresas que apresentam prejuízos
fiscais não reconheceram os ativos fiscais diferidos das referidas perdas,
uma vez que, além de estarem vigentes, é necessário ter um registro de
resultados fiscais positivos, bem como projeções que permitam estimar
o tempo de recuperação das referidas perdas fiscais. Os benefícios
acumulados não reconhecidos por esses prejuízos fiscais foram de $
11.237 em 2017, $ 8.301 em 2016 e $ 3.007 em 2015.

$

(4.827)

$

200
$
(25)		
(1.968)		
(4.168)		
5.775		
(35)		
3.346		
(1.033)		
(254)		
1.838

$

–
$
–		
–		
–		
11		
–		
–		
1.033		
297		

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
(879)		

–
$
(5)		
399		
752		
(154)		
–		
(71)		
–		
–		

(202)
(92)
4.691
9.075
(9.818)
(370)
(4.373)
–
(517)

1.341

(879)

921

(1.606)

$

$

$
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31 de dezembro

Efeitos nos

Efeito resultado

Efeito de

Aquisição de

31 de dezembro

de 2015

resultados

abrangente

conversão

negócios

de 2016

Provisão para devedores duvidosos
$
Estoques e adiantamentos		
Ativo imobilizado		
Ativos intangível e outros ativos		
Outras estimativas e provisões		
PTU corrente		
Prejuízos fiscais a amortizar		
Hedge econômico líquido		
Outros lançamentos		
			
		 Total do (ativo) passivo, líquido
$

(335)
$
(33)		
4.367		
9.928		
(13.396)		
(313)		
(7.962)		
–		
398		
(7.346)

$

(67)
$
(29)
1.893
2.563
(1.791)		
(22)		
314		
(230)		
(489)		

–
$
–		
–		
–		
(263)
–		
–		
230
(115)		

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
525

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		

2.142

(148)

525

–

$

$

$

$

(402)
(62)
6.260
12.491
(15.450)
(335)
(7.648)
–
319
(4.827)

31 de dezembro

Efeitos nos

Efeito resultado

Efeito de

Aquisição de

31 de dezembro

de 2014

resultados

abrangente

conversão

negócios

de 2015

Estimativa para contas de liquidação duvidosa
$
Estoques e adiantamentos		
Imobilizado		
Ativos intangíveis e outros ativos		
Outras estimativas e provisões		
PTU corrente		
Prejuízos fiscais a amortizar		
Hedge econômico líquido		
Outros lançamentos		
			
		 Total do (ativo) passivo, líquido
$

(321)
$
(12)		
4.460		
8.317		
(12.614)		
(318)		
(5.444)		
–		
603		
(5.329)

$

(14)
$
(21)
(349)
1.436		
(1.033)		
5
(2.518)
2.121		
552		
179

$

–
$
–		
–		
–		
315
–		
–		
(2.121)
(345)		

–
$
–		
–		
–		
–		
–		
–		
–		
(412)

–
$
–		
256		
175		
(64)		
–		
–		
–		
–		

(2.151)

(412)

367

$

$

$

(335)
(33)
4.367
9.928
(13.396)
(313)
(7.962)
–
398
(7.346)
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	Os ativos e passivos de imposto de renda diferido são apresentados
separadamente na demonstração da posição financeira correspondente
a entidades tributáveis e autoridades fiscais distintas, e são os seguintes:

					
Imposto de renda
ativo diferido
$
Imposto de renda
passivo diferido		
			 Total do ativo, líquido

$

2017		 2016		 2015

(6.288)

$

(9.779)

$ (10.705)

4.682		

4.952		

3.359

(1.606)

(4.827)

(7.346)

$

$

	Em 31 de dezembro de 2017, os prejuízos fiscais pendentes de amortização
para fins de imposto de renda têm os seguintes vencimentos:

Anos

Valor

2018			$
293
2019				
362
2020				 1.000
2021				
1.537
2022				 1.038
2023				
274
2024				
109
2025				 7.802
2026				 9.832
2027				
149
2028 e posteriores				
33.328
					 55.724
Perdas fiscais não reconhecidas				
Total			$

(39.293)
16.431

18. Outras contas a pagar e passivos acumulados
					

2017		 2016		 2015

Outras contas a pagar:
		 Outros impostos a pagar
$
3.074
$
2.808
$
2.199
		
Outros credores		 1.702		 1.597		 1.456
				

$

Passivo acumulado:
		Remunerações
		 e bônus à equipe
$
		 Honorários e consultoria 		
		 Publicidade e promoções		
		
Contingências		
		 Juros e comissões bancárias		
		 Insumos e combustíveis		
		 Seguros e fianças 		
		 Impostos e contribuições 		
		
Outros		
				

$

4.776

$

9.392
$
1.983		
1.9.73		
1.738		
1.254		
1.109		
553		
191		
569		
23.538

$

4.405

$

3.655

9.989
$
1.265		
1.740		
883		
706		
1.302		
570		
884		
516		
22.260

$

7.354
1.273
1.228
378
481
907
524
71
374

16.245

19. Custos e despesas por natureza
	O custo das vendas e as despesas de distribuição, venda, administração
e outras despesas gerais, apresentadas na demonstração consolidada
do resultado, estão integrados conforme segue:
		
			

2017		 2016		 2015

Custo das vendas:
		 Matérias-primas e outras
		 despesas de fabricação
$ 116.635
$ 107.238
$ 95.008
		 Fretes, combustíveis e
		 manutenção		
3.019		
3.800		
3.053
		
Depreciação		 5.109		 4.960		 4.360
				

$ 124.763

$ 115.998

$ 102.421
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21 Compromissos
					

2017		 2016		 2015

	Garantias e/ou avais
Despesas de distribuição, venda,
administração e outros gastos:			
		 Salários e remunerações
$ 56.834
$ 54.363
$ 41.229
		
Depreciação		 2.523		 2.330		 2.078
		 Fretes, combustíveis e
		 manutenção		
20.355		
8.627		
5.660
		 Serviços profissionais
		 e consultorias		
8.211		
18.324		 13.358
		 Publicidade e despesas
		 promocionais		
10.365		
9.738		
7.935
		
Outros		26.992		24.677		32.384
			
				
$ 125.280
$ 118.059
$ 102.644

20. Outros gastos
	Integrado da seguinte forma:
					
2017		 2016		 2015
			
Incentivos fiscais
$
(24)
$
(26)
$
(78)
(Lucro) prejuízo
na venda do ativo
imobilizado		
389		
(302)		
124
Redução ao valor recuperável
do ágio		
389		
575		
991
Redução ao valor recuperável de
marcas e direitos de distribuição		
61		
613		
430
Redução ao valor recuperável do
imobilizado		
95
–		
418
Recuperação de sinistros		
(198)		
(111)
–
Provisão para atualizar
o passivo dos planos
de previdência multipatronais		
89		
473		
359
Outros		 361		 1.014		 (76)
			
				
$
1.162
$
2.236
$
2.168

	a.	O Grupo Bimbo, S. A. B. de C. V., juntamente com algumas de suas
controladas, garantiu, por meio de cartas de crédito, determinadas
obrigações ordinárias, bem como alguns riscos contingentes associados
às obrigações trabalhistas de algumas de suas controladas. O valor
dessas cartas de crédito em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015 é de
301, 366 e 344 milhões de dólares norte-americanos, respectivamente.
Adicionalmente, a Entidade mantém garantias colaterais associadas a
suas coligadas de US$ 4,9 milhões.
	b.	A Entidade firmou contratos de autofornecimento de energia no México
que a comprometem a adquirir determinadas quantidades de energia
renovável por um período de 18 anos a um preço acordado, atualizado
por fatores derivados do INPC, durante os primeiros 15 anos. Embora os
contratos tenham características de instrumento financeiro derivativo,
eles se qualificam para a exceção de contabilização como tal, uma
vez que são para autoconsumo, razão pela qual são registrados nas
demonstrações financeiras consolidadas à medida que o consumo de
energia é incorrido. O compromisso de compra de energia para 2018
é estimado em $ 319, que é corrigido pela inflação corresponde ao
compromisso anual dos 13 anos restantes do contrato.

	Compromissos por arrendamento
	
A Entidade tem compromissos de longo prazo para arrendamentos
operacionais, principalmente para as instalações que utiliza para a
produção, distribuição e venda de seus produtos, que variam de 3 a 15
anos, com opção de renovação de 1 a 5 anos. Alguns arrendamentos
exigem que a Entidade pague todas as despesas associadas, tais como
impostos, manutenção e seguro durante a vigência dos contratos. A
Entidade incorreu em despesas de arrendamento para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, de $ 5.754, $ 4.861 e
$ 4.136, respectivamente. O total dos compromissos a valores nominais
para arrendamentos é o seguinte:
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Arrendamentos
			financeiros
		
Anos

Arrendamentos

contratados

operacionais

por EEs

		
		
2018
$
3.467
$
		
2019		 2.880		
		
2020		 2.270		
		
2021		
1.751		
		
2022		 1.308		
		
2023 e posteriores		
4.854		
		
Total de pagamentos mínimos de arrendamento 16.530		
		
Valores de juros 		
–		
		
Valor presente dos pagamentos
mínimos de arrendamentos
$
16.530
$

881
754
600
421
270
115
3.041
(550)

2.491

22. Contingências
	Existem algumas contingências para julgamentos de natureza diferente
que surgem do curso normal das operações da Entidade, que a
administração avaliou como remotas, possíveis e prováveis. De acordo
com essa avaliação, a Entidade registrou os seguintes valores, gerados
principalmente na América Latina, na rubrica outros passivos exigíveis a
longo prazo:
Tipo

Valor

Trabalhista
$
485
Fiscal		890
Civil		42
Outros		321
Total

$

1.738

	
As contingências nas quais a administração espera não ser provável
utilizar recursos futuros para saldar suas obrigações, ou que não se espera
que tenham efeito significativo para a Entidade, não são provisionadas
desde que não haja informações completas que permitam considerar o
reconhecimento de um passivo.
	A Entidade garantiu o valor de $ 284 com caixa e concedeu garantias de
ativos fixos de $ 676 adicionais para garantir litígios fiscais em andamento
no Brasil. O valor pago em dinheiro é apresentado em outros ativos não
circulantes.
	Decorrente da aquisição de itens do ativo imobilizado e intangível no
Brasil relacionados à marca Firenze, realizada em 2008, a Entidade
está sujeita a embargos fiscais junto ao sucessor das empresas que
participam dessas ações. O tribunal emitiu, entre outras, uma medida
cautelar que ordena a restrição de parte das contas a receber pela venda
de produtos da marca "Firenze". A Entidade garantiu os litígios tributários
em andamento, mediante depósitos em dinheiro e ativos nos valores de $
284 e $ 512, respectivamente. Os depósitos em garantia são apresentados
em outros ativos não circulantes. Em 31 de dezembro de 2017, $ 53
foram provisionados com base nos honorários devidos pelos assessores
jurídicos para o monitoramento e controle de litígios relacionados à marca
indicada. Espera-se que estas questões legais sejam resolvidas no médio
prazo. Os assessores jurídicos estimam que a resolução desses litígios é
favorável à Bimbo do Brasil.

23. Informação por segmentos
	As informações reportadas à autoridade máxima no processo decisório
da operação da Entidade para fins de alocação de recursos e avaliação
de desempenho dos segmentos concentram-se em quatro áreas
geográficas: México, EUA e Canadá, América Latina e Europa. Os
produtos fonte das receitas dos segmentos consistem em pão (todos os
segmentos) e confeitaria (somente México e EUA).
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Apresentamos a seguir os principais dados por área geográfica na qual a Entidade atua nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:
2017
								
				

México

América do Norte

América Latina

Eliminações de

EAA

consolidação

Total

Receita líquida de vendas

$

90.367

$

137.662

$

28.602

$

18.658

$

(7.774)

$

267.515

Lucro operacional (*)

$

13.753

$

7.701

$

(1.284)

$

(2.395)

$

(303)

$

17.472

Depreciação, amortização, redução ao valor recuperável e
$

2.198

$

4.941

$

1.835

$

823

$

20

$

9.817

UAFIDA (*)(**)

outras despesas que não afetam o caixa

$

15.951

$

12.642

$

551

$

(1.572)

$

(283)

$

27.289

Lucro líquido – Participação controladora

$

7.284

$

1.946

$

(3.001)

$

(3.025)

$

1.425

$

4.629

Juros auferidos

$

(550)

$

(169)

$

(39)

$

(16)

$

460

$

(314)

Juros pagos

$

4.449

$

1.459

$

377

$

47

$

(460)

$

5.872

Ativos totais

$

60.640

$

145.155

$

23.265

$

31.822

$

(1.633)

$

259.249

Passivos totais

$

111.896

$

52.016

$

9.409

$

9.723

$

(819)

$

182.225

2016
								
				

México

América do Norte

América Latina

Eliminações de

EAA

consolidação

Total

Receita líquida de vendas

$

81.455

$

135.219

$

29.100

$

12.607

$

(6.240)

$

252.141

Lucro operacional (*)

$

13.141

$

7.161

$

(2.453)

$

(351)

$

586

$

18.084

Depreciação, amortização, redução ao valor recuperável e
$

2.379

$

5.572

$

2.733

$

530

$

–

$

11.214

UAFIDA (*)(**)

outras despesas que não afetam o caixa

$

15.520

$

12.733

$

280

$

179

$

586

$

29.298

Lucro líquido – Participação controladora

$

6.606

$

2.370

$

(3.596)

$

(940)

$

1.458

$

5.898

Juros auferidos

$

(459)

$

(162)

$

(70)

$

(133)

$

575

$

(249)

Juros pagos

$

4.096

$

1.463

$

439

$

63

$

(575)

$

5.486

Ativos totais

$

47.837

$

154.417

$

27.080

$

17.188

$

(1.356)

$

245.165

Passivos totais

$

98.880

$

56.398

$

10.535

$

5.757

$

(1.511)

$

170.089

199

2015
								
				

México

América do Norte

América Latina

Eliminações de

EAA

consolidação

Total

Receita líquida de vendas

$

75.597

$

116.399

$

24.272

$

8.258

$

(5.340)

$

219.186

Lucro operacional (*)

$

111.236

$

5.024

$

(1.310)

$

(917)

$

88

$

14.121

$

2.294

$

4.641

$

1.829

$

484

$

–

$

9.248

Depreciação, amortização, redução ao valor recuperável e
outras despesas que não afetam o caixa
UAFIDA (*)(**)

$

13.530

$

9.665

$

519

$

(433)

$

88

$

23.369

Lucro líquido – Participação controladora

$

5.827

$

1.462

$

(1.662)

$

(1.222)

$

766

$

5.171

Juros auferidos

$

(372)

$

(190)

$

(30)

$

(181)

$

561

$

(212)

Juros pagos

$

3.527

$

1.221

$

361

$

15

$

(548)

$

4.576

Ativos totais

$

42.528

$

130.148

$

19.332

$

8.745

$

(1.120)

$

199.633

Passivos totais

$

82.525

$

45.890

$

6.690

$

3.224

$

(555)

$

137.774

(*) Não inclui royalties entre afiliadas
(**) A Entidade determina o EBITDA como o lucro operacional, mais depreciação, amortização, redução ao valor recuperável e outros lançamentos virtuais.

	Em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, as vendas realizadas para o
seu principal cliente representaram 12%, 13% e 11,8%, respectivamente,
das vendas líquidas consolidadas da Entidade, que correspondem
principalmente às regiões do México e EUA e Canadá. Não existem outros
clientes cujas vendas excedam 10% do total das vendas consolidadas.

24. Evento subsequente
	Em 12 de fevereiro de 2018, o Grupo Bimbo firmou um acordo para adquirir
o Mankattan Group ("Mankattan"), um participante importante no setor de
panificação na China.
	A Mankattan tem 1.900 funcionários e quatro fábricas, que atendem os
mercados de Pequim, Xangai, Sichuan, Guangdong e áreas urbanas. Sua
carteira inclui pães embalados, bolinhos, bolos e yudane (um pão para

sanduíche estilo japonês), além de outros produtos de panificação, que são
distribuídos pelos canais tradicionais, moderno e de Restaurantes Fast Food
(QSR). Essa transação ainda está sujeita às aprovações regulamentares e ao
cumprimento das condições usuais de fechamento.

25. Aprovação da emissão das demonstrações financeiras
consolidadas
	
As demonstrações financeiras consolidadas foram autorizadas para
emissão em 12 de março de 2018 pelo Sr. Daniel Servitje Montull, CEO da
Entidade, e pelo Conselho de Administração. Consequentemente, elas não
refletem os eventos ocorridos após essa data e estão sujeitas à aprovação
da Assembleia de Acionistas da Entidade, que poderá decidir modificá-las
de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações.
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Ações:		
Bolsa de Valores do México (BMV)
Código
na BMV:

BIMBO

ADR Nível 1
código 		 BMBOY
Sede Corporativa:		 Corporativo Bimbo, S.A. de C.V.
		 Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
		 Colonia Peña Blanca Santa Fe
		 Delegación Álvaro Obregón, CP 01210
		 Cidade do México
		
+52 55 5268 6600

ESR
18 años

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Contato de Relação
com Investidores:

ir@grupobimbo.com

Contato de Relações
Institucionais:

sustentabilidad@grupobimbo.com

Contato on-line: 		 www.grupobimbo.com
		 twitter.com/Grupo_Bimbo
		 facebook.com/GrupoBimbo
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