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Receita nega  
que Gilmar  
esteja sendo 
investigado

A Receita Federal informou nes-
ta segunda-feira que o ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes e sua esposa, Guio-
mar Mendes, não são investigados 
pelo órgão. Em nota à imprensa, o 
Fisco também afirmou que não pac-
tua com o vazamento de informa-
ções e “ilações de prática de crimes 
sem provas”.

O comunicado da Receita foi 
uma resposta ao pedido de provi-
dências feito na semana passada 
pelo presidente do Supremo, minis-
tro Dias Toffoli, após o vazamento 
para a imprensa de um documento 
interno no qual Mendes e sua es-
posa são citados em uma apuração 
preliminar de “possíveis fraudes de 
corrupção, lavagem de dinheiro, 
ocultação de patrimônio ou tráfico 
de influência”. 

Segundo a Receita Federal, não 
há procedimento de fiscalização em 
desfavor dos contribuintes e que as 
expressões usadas no documento in-
terno “não estão amparadas em evi-
dências verificadas durante o proce-
dimento de análise preliminar”. 

O órgão também informou que 
foi aberto um processo na Correge-
doria para apurar a divulgação do 
documento sigiloso. 

“O dossiê onde os documentos 
estavam autuados, foi identificado, 
bem como todas as pessoas que ti-
veram acesso ao procedimento de 
tramitação restrita. A identificação 
e a responsabilização pelo vaza-
mento estão sob apuração em pro-
cedimento específico, conduzido 
pela Corregedoria da Receita Fede-
ral”, diz a nota.

Sem fiscais, barragens ficam 
por conta da autovistoria
Agência se escora nas 
empresas, enquanto 
falta até diesel  
para fiscalização

Com apenas 35 fiscais para atuar 
em 790 barragens de minérios em 
todo o país, a Agência Nacional de 
Mineração (ANM) preferiu confiar 
nas próprias mineradoras para ates-
tar a segurança das construções. A 
ANM determinou às empresas que 
façam inspeções diárias em barra-
gens de rejeito classificadas como 
alteamento a montante, do mesmo 
tipo da que rompeu em Brumadi-
nho, no último dia 25.

A autofiscalização parece inefi-
caz diante da repetição, em Bruma-
dinho, do gravíssimo acidente que 
ocorrera três anos antes em Maria-
na. O Governo Federal prometeu 
um pente-fino nas barragens, mas 
fiscais da ANM reclamam que es-
tão sendo obrigados a pagar do pró-
prio bolso o diesel necessário para 
as caminhonetes da fiscalização, 
conforme denúncia publicada pelo 
jornal mineiro Super Notícia.

As empresas que possuem barra-
gem a montante deverão apresentar 
no prazo de até 30 dias Declara-
ção de Condição de Estabilidade 
(DCE). Além disso, as empresas te-
rão que realizar inspeção com mé-

todos indiretos, que possam apoiar 
as análises do comportamento no 
interior da obra, de modo a com-
plementar as informações sobre o 
estado da construção.

A agência expediu ainda outras 
determinações, que valem para todos 
os tipos de barragem. As empresas 
deverão informar quais foram as pro-
vidências adotadas, após o rompi-

mento em Brumadinho, quanto à se-
gurança em razão do risco e do dano 
potencial associado. O prazo para o 
envio de informações é três dias.

As empresas com barragens 
terão o prazo de 15 dias para atu-
alizar o Plano de Atendimento a 
Emergência de Barragem da Mi-
neração. Elas deverão apresentar 
o mapeamento sobre a existência 

de instalações de suporte aos em-
preendimentos localizados na área 
de influência das barragens, “ava-
liando, de imediato, a necessidade 
de remoção dessas instalações com 
vistas a resguardar a integridade 
dos trabalhadores desses empreen-
dimentos, quantificando as pessoas 
potencialmente afetadas na Zona 
de Autossalvamento”.

Reprodução/internet

Brexit sem acordo ameaça  
600 mil empregos no mundo

A saída do Reino Unido sem 
acordo com a União Europeia afe-
taria mais de 600 mil postos de tra-
balho, sendo 100 mil na Alemanha, 
50 mil na França e 59 mil na China. 
“Em nenhum outro país o efeito so-
bre o emprego total seria tão grande 
quanto na Alemanha”, disse Oliver 
Holtemöller, um dos autores de es-
tudo sobre os impactos do Brexit.

A pesquisa feita pelo institu-
to econômico alemão IWH e pela 
Universidade de Halle-Wittenberg 
mostra que os maiores efeitos ocor-
reriam em regiões onde a indústria 
automobilística tem grande peso, 

como Wolfsburg, sede da Volkswa-
gen, e Dingolfing, que responde 
pela maior produção de veículos da 
BMW na Europa. Estima-se que o 
setor automobilístico possa perder 
15 mil postos de trabalho.

O estudo levou em conta apenas 
os empregos que seriam afetados 
por queda na exportação. As vendas 
da Alemanha para o Reino Unido, 
um dos cinco principais destinos 
alemães, cairiam 25%. Cortes oca-
sionados por outros fatores, como 
a redução de investimentos britâni-
cos na Alemanha, não entraram na 
conta dos pesquisadores. Página 6

Prova usada contra Lula no caso Atibaia foi ‘fabricada’
Para condenar o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva a 12 anos 
e 11 meses de prisão por corrup-
ção passiva pelo recebimento de 
vantagem indevida da Odebrecht, 
no caso Atibaia, a juíza Gabriela 
Hardt utilizou uma seleção de de-
lações premiadas. É o que denuncia 
reportagem publicada nesta segun-
da feira pelo site Jornal GGN. Uma 
delas, de acordo com a reportagem, 
feita pelo ex-gerente da Petrobras 
Pedro Barusco, indica que “pro-
vas” apresentadas à 13º Vara Fe-
deral para “corroborar” as falas de 
delatores foram fabricadas ainda 
durante a fase de negociação com 
os procuradores de Curitiba.

A matéria revela que o caso de 
Barusco está registrado a partir da 
página 133 da sentença assinada por 
Gabriela Hardt na semana passada. 
O delator afirma no depoimento que 
produziu, “no período da minha cola-
boração”, uma planilha que contém, 
“de memória”, alguns contratos da 

Petrobras com a Odebrecht e os va-
lores de propina que ele acredita que 
foram negociados entre a diretoria da 
estatal e a empreiteira.

Durante o julgamento da ação 
penal envolvendo o sítio de Ati-
baia, o Ministério Público Fede-
ral perguntou a Barusco se ele se 
recordava da tabela que continha 
contratos de consórcios integrados 
pela Odebrecht, anexada aos autos 
como prova de sua delação.

 “Sim”, respondeu Barusco, 
“essa planilha foi feita durante, 
no período da minha colaboração. 
Acho que foi novembro ou dezem-
bro de 2014”, afirmou.

“E a gente tem que ver como é 
que eu fiz essa planilha. Eu peguei 
todos os documentos de contrata-
ção desses pacotes da refinaria e 
fui pela memória lembrando quais 
os que tinham havido combinação 
de propina ou não e fui montando a 
planilha”, disparou.

A juíza Hardt classificou a plani-

lha de Barusco como “prova com-
plementar produzida a respeito do 
pagamento de propina.”

Pelos trechos destacados pela 
magistrada, o depoimento de Ba-
rusco, ainda que validado por uma 
planilha, só confirma o recebimen-
to de propina por parte do delator. 
Não há ligação direta com Lula 
ou explicação, na fala dele, sobre 
como o PT recebia uma parte.

Para arrastar o PT para a questão, 
a juíza utilizou depoimento de outros 
delatores, como Ricardo Pessoa, que 
afirma ter pago contrapartida sobre 
contratos com a Petrobras ao PT por 
meio de doações eleitorais declara-
das à Justiça Eleitoral.

Quanto a Lula, Hardt superva-
lorizou o depoimento de Marcelo 
Odebrecht, que afirmou à Lava 
Jato ter criado, junto com Antonio 
Palocci, um fundo de despesas que 
supostamente eram combinadas 
entre o ex-presidente e o patriarca 
da empreiteira, Emílio Odebrecht.

Vistoria pode interditar o CT do Flamengo
O Centro de Treinamento (CT) 

do Flamengo, conhecido como 
Ninho do Urubu, onde 10 jogado-
res morreram em um incêndio na 
última sexta-feira, passará nesta 
terça-feira por vistoria de diver-
sos órgãos. Dependendo do que 
for constatado, não está descarta-
da a interdição total ou parcial do 
local. A informação foi divulgada 
nesta segunda-feira, após uma reu-
nião entre representantes do clube, 
do Ministério Público (MP), da 
Defensoria Pública, do Corpo de 

Bombeiros, da Polícia Civil e da 
Prefeitura do Rio.

O procurador-geral de Justiça, 
Eduardo Gussem, ressaltou que 
a diretoria do Flamengo assumiu 
todas as suas responsabilidades 
na tragédia e se comprometeu a 
dar todo tipo de acolhimento às 
famílias dos jogadores. Gussem 
disse que a vistoria no Ninho do 
Urubu poderá gerar até mesmo 
sua interdição total ou parcial.

Os participantes da reunião evita-
ram entrar em detalhes sobre a falta 

de documentação do Flamengo rela-
tiva ao Ninho do Urubu, como alvará 
de funcionamento, o certificado de 
aprovação do Corpo de Bombeiros 
e as 31 multas expedidas pela Pre-
feitura do Rio, justamente pela falta 
do alvará. Na planta apresentada pelo 
clube aos Bombeiros, o alojamento 
em contêiner onde morreram os jo-
vens sequer aparecia e, em seu lugar, 
era apontada uma área de estaciona-
mento. Todas essas questões serão 
tratadas na visita de inspeção e na 
próxima reunião no MP.
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Recentemente lançada no Netflix, a sé-
rie You (você), traz à tona a questão dos 
riscos da exagerada exposição nas redes 
sociais. O protagonista, Joe Goldberg, re-
trata um stalker, termo utilizado para de-
finir pessoas que são obcecadas em per-
seguir alguém, seja de maneira online ou 
offline, pesquisando sobre sua vida e, por 
vezes, descobrindo detalhes íntimos com 
uma simples observação de suas redes so-
ciais.

A série retrata, de maneira clara, como é 
possível descobrir grande parte do passado 
e detalhes pessoais de um indivíduo, ape-
nas com uma breve análise de suas fotos e 
publicações nas redes sociais. Traz, tam-
bém, alertas como a importância do uso 
de senhas nos celulares e computadores, 
o cuidado com a apresentação da própria 
geolocalização e os riscos presentes após 
a publicação de fotos e demais postagens 
(que fornecem mais informações do que 
realmente se deseja revelar).

Um ponto interessante apresentado 
nos episódios é que Joe não é um hacker 
com grande conhecimento técnico em in-
formática, e mesmo assim consegue des-
vendar toda uma vida, pois utiliza bem as 
ferramentas de busca e realiza uma pro-
funda análise dos perfis nas redes sociais. 

Adverte-se, portanto, que um criminoso 
também pode ter acesso a todas essas in-
formações online, mesmo não sendo um 
expert em informática.

Ainda na trama, é possível refletir 
sobre a quantidade de fotos e vídeos 
que hoje são produzidos – com a pra-
ticidade das câmeras nos smartphones 
– em momentos mais descontraídos, 
como em festas e em bares; contudo, 
estes registros podem ser utilizados 
para uma extorsão ou para destruir 
uma reputação.

Alerta-se, também, como é importante 
alterar as senhas das contas de e-mail e das 
redes sociais quando se perde ou se tem o 
celular furtado ou roubado, pois, além de 
evitar que outra pessoa tenha acesso a to-
das as suas informações sigilosas, impede 
que este indivíduo venha a se passar por 
você.

Portanto, estas reflexões causadas 
pela série You devem ser transformadas 
em ações de cautela, uma vez que as re-
des sociais e a exposição virtual revelam 
muitas informações, as quais, inclusive, 
já são usadas por sequestradores, ladrões 
e criminosos que as utilizam para o co-
metimento de todo tipo de golpes pela in-
ternet, além de servir de justificativa para 
demissões e até para acusações criminais. 
Apesar disso, a exposição virtual, que já é 
gigantesca, cresce a cada dia.

Por fim, reitera-se que se deve evi-
tar postar fotos que revelem detalhes da 
própria vida, tais como de uniforme, em 
viagens e restaurantes, com os carros que 
possui, da residência, no local onde tra-
balha etc., além de se adotar a necessária 
cautela com a marcação da geolocaliza-
ção. Há que se ter sempre muito cuidado 
ao utilizar a internet, pois tais postagens 
podem estar sendo acompanhadas por um 
stalker ou até por um criminoso.

q  Luiz Augusto Filizzola D’Urso
Advogado criminalista, é professor do Curso 

de Direito Digital e Cibercrimes da FMU e 
presidente da Comissão Nacional de Estudos 

dos Cibercrimes da Associação Brasileira 
dos Advogados Criminalistas (Abracrim).

Os argumentos apresentados pelo go-
verno para sustentar a esdrúxula propos-
ta de Contrarreforma da Previdência têm 
sido desmontados de forma contundente 
(ver por exemplo o artigo “O déficit da 
Previdência é fake” em https://monitor-
digital.com.br/o-d-ficit-da-previd-ncia-
fake)

Apesar disso, o novo governo não 
só insiste em tal proposta, mas avan-
ça ainda mais para incluir o modelo de 
“capitalização” e introduzir o esquema 
da chamada “securitização de créditos 
públicos”. O modelo de capitalização 
representa graves riscos para a classe 
trabalhadora e acaba de vez com o com-
promisso geracional que sustenta a Pre-
vidência Social solidária e sustentável 
de que trata a Constituição de 88.

A Previdência Social solidária é integra-
da ao funcionamento da economia do país, 
já que a sua sustentabilidade está fundada 
na garantia de emprego digno para as pes-
soas economicamente ativas, cujas contri-
buições garantirão o pagamento daqueles 
que já cumpriram o seu período laboral e 
se aposentaram.

Está também integrada ao conjunto 
de proteção social de que trata a Segu-
ridade Social, que inclui a Saúde e a As-
sistência Social, comprometendo igual-
mente todo o conjunto da sociedade com 
o seu sustento, como prevê o Art. 195 da 
Constituição de 88.

Esse modelo de Previdência Social soli-
dária tem se mostrado altamente sustentá-
vel e deveria ser aprimorado para ampliar 
o seu alcance social e econômico, não só 
melhorando as medidas protetivas e os 
benefícios, mas também melhorando suas 
finanças mediante o combate à sonega-
ção; a cobrança das dívidas bilionárias de 
ricos devedores da Seguridade Social; o 
fim de benesses tributárias representadas 
por desonerações injustificáveis, isenções 
e anistias; o fim da DRU (Desvinculação 
das Receitas da União) que morde até 
30% dos recursos da Seguridade Social 
para pagar juros da chamada dívida públi-
ca, entre outras medidas.

Mas os sucessivos governos têm feito 
uma falsa conta de déficit para justificar 
o desmonte dessa importante proteção so-
cial, apesar dos números oficiais compila-
dos anualmente pela Anfip (https://anfip.

org.br) demonstrarem a sustentabilidade 
da Seguridade Social e a sua importância 
vital para mais de 70% dos municípios 
brasileiros!

No modelo de capitalização não existe 
solidariedade e nem mesmo Previdência! 
Se você olhar no dicionário, verá que pre-
vidência é sinônimo de segurança. O mo-
delo de capitalização não tem nada a ver 
com “segurança”. Pelo contrário, em tal 
modelo, cada pessoa terá sua continha in-
dividual dependente do funcionamento do 
mercado financeiro, que fará aplicações 
“de risco”! Podem dar errado e o mercado 
não terá responsabilidade alguma com o 
pagamento de benefício futuro. O governo 
também não! Isso é Previdência??? Cla-
ro que não! Isso é colocar a classe traba-
lhadora para entregar parte de seu salário 
para o mercado financeiro que não terá 
compromisso algum com o pagamento de 
aposentadoria no futuro.

Os servidores públicos estão corren-
do esse mesmo risco. Passaram a ser os 
“bodes expiatórios” e, mais uma vez, são 
chamados de “privilegiados”, por aceitar 
o contrato unilateral apresentado pelo pró-
prio governo quando anuncia cada con-
curso público!

O que está por trás dessa contrarrefor-
ma da Previdência é o interesse do insaci-
ável mercado financeiro, que não se con-
tenta em receber os juros mais elevados 
do planeta; em ter a sua sobra de caixa 
remunerada diariamente (por meio do uso 
ilegal das Operações Compromissadas), e 
acumular lucros cada vez mais elevados, 
superando cada vez mais os lucros obti-
dos pelo setor em qualquer outro local do 
mundo.

O mercado financeiro quer porque quer 
avançar ainda mais e se apoderar da Previ-
dência. Porém, só oferecem planos priva-
dos ou modelo de capitalização, invaria-

velmente organizados sob a modalidade 
de contribuição definida, de tal forma que 
as pessoas sabem quanto terão que pagar, 
mas não têm a menor ideia se irão rece-
ber ou não algum benefício futuro e qual 
seria esse benefício; ou se terão, ao con-
trário, que pagar a conta dos prejuízos das 
aplicações que deram errado, a exemplo 
dos recentes rombos nos fundos Postalis 
e Funcef.

O mercado quer também se apoderar do 
fluxo da arrecadação tributária, de tal forma 
que os tributos que pagamos não alcança-
rão os cofres públicos, mas serão seques-
trados, no meio do caminho, e desviados 
para investidores privilegiados envolvidos 
no esquema da chamada “Securitização de 
Créditos Públicos” (https://auditoriacidada.
org.br/conteudo/plp-459-2017-inconstitu-
cional-e-lesivo-aos-cofres-publicos-2/). A 
proposta de PEC divulgada pela Conjur em 
4 de fevereiro de 2019 inclui dispositivo que 
contempla a entrega do fluxo da arrecadação 
tributária:

Art. 249.....
§ 4º A entidade gestora poderá ce-

der onerosamente os direitos originários 
de créditos tributários e não tributários 
inadimplidos, inscritos ou não em dívida 
ativa, bem como as receitas próprias ge-
radas pelos impostos e os recursos prove-
nientes de transferências constitucionais 
que forem aportados aos fundos previden-
ciários, não configurando dívida ou garan-
tia para o ente federativo.

 Portanto, só não vê quem não quer: 
o objetivo da contrarreforma da Previ-
dência é empurrar trabalhadores para 
fundos financeiros de risco e aumentar o 
lucro dos bancos. Esse tem sido o cami-
nho trilhado desde a EC 20/98, seguida 
da EC 41/2003, que buscam igualar as 
condições dos respectivos regimes – Ge-
ral e Próprio –  nivelando por baixo e 
empurrando a privatização da Previdên-
cia para fundos privados (ou públicos de 
natureza privada, que dão no mesmo), 
na modalidade de contribuição definida, 
sem garantia alguma à classe trabalha-
dora, mas com garantia total de rendas e 
lucros para bancos.

q  Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora Nacional da  

Auditoria Cidadã da Dívida.

Deve-se evitar postar  
fotos que revelem  
detalhes da própria vida

Se houver problema, 
nem mercado nem 
governo terão qualquer 
responsabilidade

Contrarreforma da Previdência empurra  
trabalhador para fundos de risco

Meu irmão  
Ricardo Boechat

Entre a perplexidade, a triste notícia, o espan-
to e a falta de coragem em ter de acreditar, atô-
nito mesmo, recebo, por uma ligação de celular, 
o comunicado da morte de um irmão-camarada, 
do meu compadre, conselheiro, homem digno e 
de bem, pai extremoso, filho dedicado, jornalista 
notável, dono de uma inteligência rara e lucidez 
fantástica Ricardo Eugênio Boechat. Morto, aos 
66 anos, em uma queda de helicóptero, quando 
sobrevoava o Rodoanel, em São Paulo.

Brow, como eu o chamava, era uma pessoa 
alegre, despojada, simples, que amava a vida, a 
mulher Veruska, os filhos, dentre os quais, Bia, 
minha afilhada, Rafael, Paulinha e Patricia, os ir-
mãos, a mãe, Dona Mercedes.

Meu convívio com o Brow marca décadas de re-
lacionamento, desde que ele se desligou da Secreta-
ria de Estado de Comunicação do Governo Moreira 
Franco, da qual fora secretário, e retornou à redação 
de O Globo, na qual já me encontrava. Ali, nossa 
amizade se consolidou. O papo do dia a dia, as notas 
que passava para ele, a companhia agradável, o hu-
mor fino, a sabedoria na ponta da língua. As longas 
discussões sobre tantos e tão vários assuntos.

E sempre, na sua companhia, nos divertíamos, 
seja no Leblon, onde morou até se mudar para 
São Paulo, seja na antiga Faculdade da Cidade, 
para onde ele foi levado por mim para ministrar 
aulas de Jornalismo Impresso e editar o Jornal 
da Cidade, seja em Angra, com as famílias. E o 
tempo foi passando e a amizade se estreitando, o 
carinho permanecendo.

Ainda no ano passado, o convidei para proferir 
a aula magna de Jornalismo em uma faculdade 
que dirigia no Rio de Janeiro. Falamos, rimos, ele 
me disse que só iria se eu mandasse um jatinho 
buscá-lo. Brincadeiras permanentes, seriedade 
com o trato da notícia, com o jornalismo. Impla-
cável defensor da correção, da ética e do compro-
misso indeclinável com a verdade.

Dizer que estou triste e fortemente abalado se-
ria ser eufêmico com as palavras. Estou, na verda-
de, chocado, por perder uma pessoa verdadeira-
mente querida, exemplar. Chocado por não mais 
poder privar do seu sarcasmo e ironia. Chocado 
por não mais poder estar com ele. Chocado por 
não mais poder acompanhá-lo no rádio e na tele-
visão, com sua irreverência alucinante. Chocado 
com os destinos da vida.

Juntamente com os ministros Barros Levenha-
gen, que foi presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, e Alexandre Belmonte; e com o advogado 
Roberto Costa, o Brow fazia parte desse grupo para 
lá de seleto de amigos verdadeiros, os de sempre, 
com os quais podemos contar a qualquer hora.

Ao longo da vida, perdi outros amigos igual-
mente queridos, e sempre lembrados, como os 
ex-ministros da Educação Paulo Renato de Souza 
e Esther de Figueiredo Ferraz, como a escritora 
Rachel de Queiroz, o poeta João Cabral de Melo 
Neto e os artistas plásticos Sylvio Pinto e Albery.

Perdi meu pai, Cezar Alonso, advogado notá-
vel, diretor de banco e, por anos e anos, secretário-
geral da Presidência do Banco Central; perdi meu 
tio, almirante Adalberto de Barros Nunes, que foi 
ministro da Marinha. De cada uma dessas pessoas, 
guardo, na minha mente e no meu coração, lem-
branças e mais lembranças. Saudade, muita sauda-
de. Ensinamentos de vida. Lições de vida.

Perder o Brow agora não estava no script, e nem 
eu jamais imaginei que pudesse escrever algo sobre 
ele, neste momento de partida para a eternidade. 
Sim, ganhador de prêmios Esso, o Brow deixa o seu 
nome registrado no panteão dos grandes jornalistas 
do Brasil. Seu exemplo de sagacidade, perseverança 
e de dignidade deverá ser perseguido pelos homens 
de bem e que querem uma Pátria livre. Seu exemplo 
deve ser seguido pelos demais jornalistas e pelos es-
tudantes de Comunicação.

Profundamente entristecido, escrevo essas li-
nhas, tentando, de alguma forma, prestar uma 
justa homenagem ao profissional e ao meu queri-
díssimo irmão-camarada, que ontem se foi.

Tristeza mais do que profunda.
Um dia nos reencontraremos.

q  Paulo Alonso
Jornalista.

Série ‘You’ serve de alerta para riscos na exposição virtual
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Arquivo/ABr

Tratamento de choque
Documento do Ministério da Saúde deu sinal verde 

para a compra de aparelhos de eletrochoques para o SUS. 
Também reforçou a possibilidade da internação de crian-
ças em hospitais psiquiátricos. Se juntar esta estratégia 
com a pasta de Educação, poderia desembocar no Judge 
Rotenberg Educational Center.

Trata-se de um estabelecimento para crianças e adultos 
com dificuldade de aprendizado, em Massachusetts (EUA). 
Os estudantes de lá usam um equipamento de choque, 
chamado GED (graduated electronic decelerator, algo 
como desacelerador eletrônico de escala), em suas mochi-
las, com eletrodos afixados em diversos pontos do corpo. 
Se têm um comportamento julgado como não adequado, os 
alunos podem levar um choque por até dois segundos. O 
GED é acionado pela equipe do Rotenberg Center.

Diferentemente da eletroterapia, os choques não são 
aplicados no cérebro, sob anestesia. Os eletrodos estão 
em locais como embaixo das unhas, e o objetivo é pro-
vocar dor. Ex-alunos reclamam que até atitudes banais, 
como não retirar o casaco ou chorar durante a aplicação 
do choque, levam a punições.

A justiça norte-americana decidiu, em julho do ano pas-
sado, que os métodos do Judge Rotenberg Educational 
Center são legais. É a única escola nos Estados Unidos 
que ainda aplica choques com fins de comportamento.

Ao Estado de S.Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, disse não conhecer o documento do seu 
Ministério mas admitiu que as medidas “são polêmicas”.

Norte-Sul fora dos trilhos
O Tribunal de Contas da União condenou as empresas 

Constran e STE Serviços Técnicos de Engenharia e seus ex-
ecutivos ao pagamento de débito e multa que somados che-
gam a R$ 49,5 milhões. A decisão se deu após analisar To-
mada de Contas Especial relativa a “superfaturamento nas 
obras da Ferrovia Norte-Sul, trecho de 108 km em Goiás”.

O contrato original para construção do trecho 4, lo-
calizado entre os municípios goianos de Santa Izabel e 
Uruaçu, foi de R$ 245,5 milhões. Também foi pedido o 
arresto de bens dos citados no processo. Os executivos fi-
cam inabilitados para exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança no âmbito da Administração Pública 
pelo período de oito anos. 

O processo é o 014.364/2015-8, e o relator, o ministro 
Benjamin Zymler.

Gato por lebre
O otimismo com a melhora dos fundamentos da econo-

mia brasileira melhorou o risco soberano do país e levou o 
CDS (Credit Default Swap) do Brasil, indicador de risco 
de crédito dos títulos públicos, a uma queda de 12,9%. 
Isso é o que tentam vender. Mas não é bem o que ocorre.

Indicadores de risco de crédito soberano de outras 
economias emergentes também estão em queda. O risco 
brasileiro caiu, mas continua acima do índice de econo-
mias latinas como México e Peru, observa a Mapfre In-
vestimentos.

O atual risco de crédito relativo brasileiro equivale ao 
do período pré-eleitoral e é superior ao do período ante-
rior a 2015. “Em resumo, o nosso risco relativo de crédito, 
findada a incerteza eleitoral, reduziu-se para o nível obser-
vado na gestão Michel Temer, ainda acima do observado 
até o fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff. A con-
clusão, contraintuitiva, é de que a redução do risco rela-
tivo seria mais derivada do fim da incerteza eleitoral do 
que da expectativa de reformas futuras”, analisa a Mapfre.

Boechat
As associações nacionais de Jornais (ANJ) e de Editores 

de Revistas (Aner) manifestam pesar diante da morte do 
jornalista Ricardo Boechat, nesta segunda-feira, em São 
Paulo. “Um dos mais respeitados jornalistas brasileiros”, 
atestam as entidades. A coluna se soma ao pesar e se soli-
dariza com a família.

Alvo
Quando o PT ainda estava no poder, na Flórida o neto 

do ditador João Figueiredo praticava tiro ao alvo com a es-
trela vermelha do partido, junto de Rodrigo Constantino. 
De lá pra cá, Lula foi preso, e Paulo Figueiredo, incluído 
na lista de difusão vermelha da Interpol.

Rápidas
A Coca-Cola Femsa Brasil está selecionando candi-

datos para as áreas de RH e Finanças na sua unidade de 
Jurubatuba (SP). Inscrições: www.taqe.com.br/FEMSA 
*** Leandro Laranja fará show quinta-feira, às 19h, no 
Shopping Jardim Guadalupe, dentro do projeto Música na 
Praça *** Nesta quarta-feira, o Center Shopping Rio re-
alizará campanha de doação de sangue em parceria com 
o Hemorio, das 10h às 15h *** O Brasas inicia parceria 
com a Lego Education, a primeira no Brasil com cursos de 
idiomas. A novidade chega para os alunos na volta às aulas 
nas turmas de Kids e Juniors.

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2019 – SINDIB-RJ
A Presidente do Sindicato dos Bibliotecários no Estado do Rio de Janeiro, 
CNPJ nº 42.283.309/0001-86, com sede na Rua da Relação nº 49, sala 
201, Centro, Rio de Janeiro, CEP.: 20.231-110, para cumprimento do 
disposto no art. 605 da C.L.T., comunica os empregadores estabelecidos 
na sua base territorial de que deverão descontar dos salários de seus 
empregados, referente ao mês de março de 2019, a Contribuição Sindical, 
cujo valor está estabelecido no art. 582 da CLT e recolhê-la no mês de abril 
de 2019, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, sob pena 
de sua cobrança ser acrescida das cominações do artigo 600 da CLT, 
ficando desde já notificados os senhores empregados e empregadores, 
que a assembleia geral extraordinária realizada dia 01/02/2019 autorizou, 
prévia e expressamente o desconto da Contribuição Sindical de todos 
integrantes da categoria profissional, associados ou não, atendendo às 
formalidades exigidas nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

Luciana Manta. - Presidente

EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS 
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente 
Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, 
por sua Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu  Estatuto,  
CONVOCA todos  os empregados do BANCO MERCANTIL DO BRASIL 
S/A   na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia 
Extraordinária específica que se realizará no dia 14 de fevereiro de 2019,
às 16h em primeira convocação e às 16h30min em segunda e última 
convocação, na Avenida Rio Branco, nº 89-A - Centro , para discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Apreciação e deliberação 
sobre a proposta  celebração de Acordo Coletivo de Trabalho sobre 
PLR, com vigência compreendida pelo período de 01 de janeiro a 31 
de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019.

Adriana da Silva Nalesso
Presidenta

Governo quer criar lobby transparente
CGU prepara um 
pacote inédito 
de medidas 
de combate à 
corrupção

Está entre as priorida-
des da Controladoria-Geral 
da União (CGU) a regula-
mentação do lobby por in-
termédio da transparência 
de dados, segundo infor-
mou o  ministro da pasta , 
Wagner Rosário. Lobby é 
o nome que se dá às ações 
organizadas por grupos es-
pecíficos para influenciar 
propostas e medidas de in-
teresse principalmente na 
esfera pública. A iniciativa 
foi revelada durante entre-
vista à EBC veiculada nesta 
segunda-feira (11).

“O lobby é um ambiente 
sombrio. O que a gente quer 
é ali jogar alguma luz e expor 
para toda a sociedade”, des-
creve o ministro, informan-
do sobre o funcionamento 
de um sistema de agendas 
que dê publicidade a conta-
tos entre agentes públicos e 
representantes de empresas 
privadas.

As agendas registrarão 
“quem está indo ali (ao ór-
gão público), em nome de 
quem, com que objetivo”. 
Wagner Rosário disse que, 
“para serem legais e éticos”, 
os encontros no ambiente 
público com representantes 
de interesses privados têm 
que ser transparentes. “A 
gente espera conseguir atuar 

antes que o problema acon-
teça.”

Anticorrupção

A CGU prepara um pacote 
inédito de medidas de com-
bate à corrupção, defesa do 
patrimônio púbico e transpa-
rência na gestão. As ações, 
previstas no plano dos 100 
primeiros dias de governo, 
foram detalhadas pelo minis-
tro Wagner Rosário.

A condução do pacote 
ficará sob responsabilidade 
de um comitê interministe-
rial de combate à corrupção 
formado pelos titulares da 
CGU, dos ministérios da 
Justiça e Segurança Pública 
e da Economia e do Banco 
Central. Segundo Rosário, 
o grupo se reunirá periodi-
camente e terá como função 
“subsidiar o presidente da 
República e suas decisões e 
tentar apontar os problemas 
que nós temos no governo”.

De acordo com o minis-
tro, o governo já prepara um 
decreto para estabelecer “re-
gras mínimas” para nomea-
ção em cargos de confiança 
na administração pública fe-
deral. Nas escolhas e indica-
ções de nome, devem pesar 
desde a formação acadêmica 
até a conduta do servidor, 
para evitar a ocupação de 
cargos em conflito de inte-
resse. “Nós temos ocupação 
de cargos com pessoas muito 
despreparadas. Indicações 
para cargos sem base em um 
critério claro.”

Público e privado

O cuidado com a nome-

Wagner Rosário: ‘O que a gente quer é ali jogar alguma  
luz e expor para toda a sociedade’

ação dos servidores vai se 
estender ao cruzamento de 
informações para evitar ne-
potismo entre funcionários 
públicos e até empregados 
terceirizados. “Esses pro-
blemas são recorrentes na 
administração, e a gente 
está informatizando, tor-
nando isso mais fácil”, afir-
ma Wagner Rosário, que 
espera que o conjunto das 
ações “modifique as rela-
ções entre o público e o pri-
vado”.

A CGU estuda a criação 
de um mapa de riscos de 
fornecedores com uso de 
aplicativos que permitam a 
detecção de indícios de frau-
de. Fornecedores de produ-
tos e prestadores de serviços 
ao governo “que oferecem 
risco” – por já terem sido 
sancionados, por terem au-
mentado muito a capacidade 
de fornecimento subitamente 
– serão monitorados.

O combate à corrupção, o 
controle e a transparência de 
gestão são diretrizes gerais 
do governo, mas cada órgão 
deverá ter plano para pre-

venção e punição de fraudes. 
“A gente pretende criar uma 
‘unidade de integridade’ den-
tro dos órgãos. Essa unidade 
vai tentar detectar as fragili-
dades, vai propor controles e 
verificar se esses controles 
estão sendo implementados. 
Vai ter um mecanismo de 
Identificação de risco e fra-
gilidades em repasses de re-
cursos”, descreve.

Educação Cidadã

Rosário informou que a 
CGU implantará, em par-
ceria com o Ministério da 
Educação, o Programa Fe-
deral para Educação Ci-
dadã, sobre “aprendizado 
ético do que venha a ser o 
dinheiro público, o respeito 
ao próximo”, para escolas 
públicas e privadas de todo 
o país.

O material, elaborado pelo 
Instituto Maurício de Sousa 
para alunos do 1º ao 5º anos, 
está em digitalização e ficará 
disponível no início do pró-
ximo semestre em versões 
online e offline.

ONS garante abastecimento mesmo se consumo crescer até 3,8%
O setor elétrico não deve-

rá ter problemas em abaste-
cer a demanda, mesmo com 
o aumento do consumo, ga-
rante o diretor-geral do Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), Luiz Eduar-
do Barata. A previsão é que 
as altas temperaturas, aliadas 
a um maior crescimento eco-
nômico, elevem a demanda 
em 3,8% este ano. No ano 
passado, a alta foi de 1,1% 
em relação a 2017.

Após garantir que “mes-
mo que o crescimento seja 
superior a esse percentual, 
não deveremos encontrar 
problemas de abastecimen-

to”, Barata admitiu que, se 
o crescimento for superior, 
será necessário revisar o pla-
nejamento para os próximos 
anos”..

Gasto antecipado

O entendimento do ONS 
é que, se o país começar a 
usar antecipadamente a ca-
pacidade de geração e, as-
sim, gastando em maior es-
cala a energia armazenada, 
terá de haver uma avaliação 
da capacidade do sistema. 
“Eu diria que o sistema está 
preparado para enfrentar 
um crescimento maior do 

que os 3,8% que a gente 
projeta para este ano”, afir-
mou Barata à Agência Bra-
sil.

Ele adiantou que, em 
abril, o quadro será mais cla-
ro para o ONS e a Empresa 
de Pesquisa Energética. “Va-
mos trabalhar com essa meta 
até março, quando haverá 
a primeira das três revisões 
anuais que são feitas normal-
mente. Em abril, já teremos 
uma visão mais abalizada de 
quanto será o crescimento 
de economia em 2019 e dali 
para a frente.”

 “Do ponto de vista do 
atendimento [à demanda] 

de curto prazo, não vemos 
nenhum problema. O país 
enfrentou aí nas últimas 
duas semanas temperaturas e 
consumo muito altos e, mes-
mo com o sistema fragiliza-
do, não houve problema no 
abastecimento”, destacou o 
diretor do ONS.

Para Luiz Eduardo Bara-
ta, neste momento, não há 
nenhuma luz amarela acesa. 
“Estamos avaliando e, se 
houver degeneração gran-
de dos reservatórios, ob-
viamente, vamos alertar o 
Comitê de Monitoramento, 
mas, por enquanto, está tudo 
sob controle.”

Fevereiro inicia com balança 
recuando 16,2% em relação a 2018

A balança comercial bra-
sileira registrou superávit de 
US$ 1,06 bilhão nas duas 
primeiras semanas de feve-
reiro. Segundo o Ministério 
da Economia informou nesta 
segunda-feira, as exportações 
somaram US$ 4,865 bilhões 
no acumulado deste mês (com 
queda de 16,2% sobre feverei-
ro de 2018), enquanto que as 
importações totalizaram US$ 
3,795 bilhões (recuo de 21% 
na mesma comparação).

Nas exportações, houve 
queda nas vendas de produtos 
manufaturados (-27,5%) e se-
mi-manufaturados (-12,1%). 
Já as exportações de produ-
tos básicos cresceram 0,6%. 
Nas importações, recuaram 
os gastos com combustíveis e 
lubrificantes (-38%), veículos 
automóveis e partes (-26,6%), 

instrumentos médicos de óti-
ca e precisão (-16,3%), equi-
pamentos mecânicos (-6,2%) 
e equipamentos eletroeletrô-
nicos (-4,9%).

No acumulado de 2019, 
até 10 de fevereiro, a balança 
comercial registrou superávit 
de US$ 3,262 bilhões. O sal-
do positivo, contudo, é 40,1% 
inferior ao registrado no mes-
mo período do ano passado 
(US$ 5,448 bilhões).

No acumulado deste ano, 
as exportações somaram US$ 
23,444 bilhões, com média 
diária de US$ 837 milhões 
(queda de 0,3% sobre o mes-
mo período do ano passado). 
As importações totalizaram 
US$ 20,182 bilhões, ou US$ 
720 milhões por dia útil (au-
mento de 10,6% em relação 
ao mesmo período de 2018).

Clima Econômico 
volta a ser positivo

O Índice de Clima Econô-
mico do Brasil registrou, em 
janeiro, o primeiro índice po-
sitivo depois de três trimes-
tres com patamar negativo. 
O Brasil teve a maior alta da 
América Latina, ao passar de 
-33,9 pontos para 3,6 pontos, 
em uma escala de 200 pon-
tos (que varia de menos 100 
a 100). Na última pesquisa, 
feita em outubro de 2018, a 
pontuação era de menos 33,9 
pontos. A última vez que o 
Brasil tinha registrado uma 
pontuação acima de zero ha-
via sido em janeiro de 2018 
(4,3 pontos). Na média dos 
últimos dez anos, no entan-
to, o país ainda registra uma 
pontuação negativa (menos 
9,9 pontos). A pesquisa, re-
alizada pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), se baseia 

na avaliação de especialistas 
de economia do país.

Nova denúncia contra 
Beto Richa e mais 9

O juiz federal substituto 
Paulo Sergio Ribeiro, da 23ª 
Vara Federal de Curitiba, aco-
lheu denúncia do Ministério 
Público Federal (MPF) contra 
o ex-governador do Paraná, 
Beto Richa (PSDB), e mais 
nove acusados de participar de 
um esquema de corrupção, la-
vagem de dinheiro e associa-
ção criminosa na concessão 
de rodovias do chamado Anel 
de Integração do Paraná.  Os 
investigadores estimam que, 
entre 1999 e janeiro de 2018, 
as concessionárias pagaram 
aproximadamente R$ 35 mi-
lhões em propina aos agentes 
públicos que atenderam aos 
seus interesses.



n Monitor Mercantil Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

Antonio Pietrobelli
exportnewspietro.gmail.com

NEGÓCIOS 
INTERNACIONAIS

4 Negócios & Empresas

Painel Cofiex: projetos com 
financiamento externo

A Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do 
Ministério da Economia lançou o Painel Cofiex, nova fer-
ramenta de transparência das ações do governo federal. A 
ferramenta reúne informações sobre projetos financiados 
por bancos multilaterais e bilaterais de desenvolvimento, 
com a garantia da União. As informações serão atualizadas 
diariamente. O painel torna transparente, e disponibiliza o 
acesso às informações sobre os projetos e programas do se-
tor público financiados com recursos externos, no âmbito 
da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex). Estão 
disponíveis os projetos referentes às várias fases da carteira 
da Cofiex, abrangendo desde aqueles que se encontram na 
fase inicial de análise até a etapa de execução. 

A Cofiex é um órgão colegiado integrante da estrutura orga-
nizacional do Ministério da Economia. A Secretaria de Assun-
tos Econômicos Internacionais exerce a função de Secretaria-
Executiva da Comissão, que é composta também por repre-
sentantes dos ministérios da Relações Exteriores e da Econo-
mia. Para se ter o aval da União em empréstimos externos, as 
solicitações de financiamento são avaliadas tecnicamente pela 
Cofiex e sua aprovação por meio de Resolução na Comissão é 
a primeira etapa para obtenção dos financiamentos.  

Informações no site http://painel-cofiex.economia.gov.br 

Têxteis fazem bons negócios na 
Colombiatex

Entre os dias 22 e 24 de janeiro, a cidade de Medellín (Co-
lômbia) sediou a 31ª edição de uma das feiras mais impor-
tantes de tecidos e insumos para o mercado de confecção da 
América Latina, a Colombiatex de Las Américas. A delega-
ção brasileira marcou presença no evento com 39 empresas 
de tecidos, insumos para confecção e máquinas para proces-
sos produtivos dos Programas Texbrasil e Brazil Machinery 
Solutions — parcerias entre a Abit (Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção) e a Abimaq (Associação 
Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos) com 
o apoio da Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos) –, que apresentaram seus lan-
çamentos ao público e compradores colombianos e, juntas, 
relataram ótimos resultados e expectativas de negócios.

As 30 participantes do Programa Texbrasil na feira reali-
zaram mais de US$ 6,7 milhões em vendas durante os três 
dias. As expectativas para os próximos 12 meses são as me-
lhores: segundo as empresas, vão bater os US$ 58,7 milhões. 
Já as nove empresas do Brazil Machinery Solutions regis-
traram mais de US$ 2 milhões, entre negócios imediatos e 
futuros para os próximos doze meses. De acordo com o dire-
tor executivo do Texbrasil, Rafael Cervone, um dos atrativos 
desta edição foi o conteúdo sobre a indústria 4.0 brasileira 
divulgado durante o evento por meio de um parceria com o 
Senai São Paulo e o Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da 
Indústria Química e Têxtil). No estande do Brasil aconteceu 
exposição sobre as tecnologias dessa manufatura avançada, 
além de um tour virtual por uma planta inovadora.

Abimaq prevê avanço 
do setor entre 5% a 6% 

A Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq) apresentou em coletiva à imprensa os indicadores 
econômicos de dezembro com o fechamento do ano de 2018 
com projeções e expectativas para 2019. Entre as projeções, 
o setor prevê avanço entre 5% a 6% da receita em relação ao 
ano passado com a manutenção do crescimento na receita 
total do setor puxadas, predominantemente, pelo mercado 
doméstico. A Associação acredita que o avanço deve vir da 
demanda local, que deve crescer 10%, enquanto as exporta-
ções devem ficar estáveis. Após cinco anos consecutivos de 
queda na receita do setor fabricante de máquinas e equipa-
mentos, que levou o setor a encolher 47% no período, 2018 
encerrou com crescimento de 7% em relação a 2017. De ma-
neira geral, o crescimento observado nas vendas se deu pre-
dominantemente no mercado externo. Já quanto ao número 
de pessoas empregadas, em 2018, o setor retomou então o 
processo de contratações, após quatro anos ininterruptos de 
redução da mão de obra, e reempregou quase 10 mil pessoas.

O setor registrou em 2018 fortes oscilações nas suas ex-
portações, mas manteve o volume de venda bem acima dos 
níveis observados em 2017. Assim, encerrou o ano com 
crescimento de 7,1% em relação à 2017. O bom desempe-
nho das vendas externas foi observado em quase todos os 
setores fabricantes de máquinas e equipamentos. O desta-
que ficou para o forte aumento das vendas realizas no setor 
de óleo e gás com crescimento de 43%. Quase metade das 
vendas de máquinas e equipamentos brasileiros (46%) tive-
ram como destino os Estados Unidos e a Europa.

Projeto e-Xport busca dez 
empresas para mentoria

No final de 2017, a Apex-Brasil lançou o Programa e-Xport, 
com ações voltadas para empresas interessadas em expandir seus 
negócios internacionalmente para os mercados Estados Unidos 
e China, por meio do comércio eletrônico. Agora no início de 
2019, a Agência abre novas vagas para seu programa de men-
toria que ajuda empresas a planejar suas operações de comércio 
eletrônico na China, tratando de temas como logística, marke-
ting, operações, entre outros. Para auxiliar as empresas nesta de-
finição, a Apex-Brasil contratou a Web2Asia, empresa de con-
sultoria fundada em 2006 e especialista em pesquisa de mercado 
e estratégia de e-commerce neste país. A Web2Asia tem ampla 
experiência na inserção de marcas ocidentais em plataformas de 
comércio eletrônico na China, com foco em estratégia de negó-
cios omni-channel (uso simultâneo e interligado de diferentes 
canais de comunicação), operações e logística, e aquisição de 
clientes (compra de mídia online), tendo trabalhado com empre-
sas como Esprit, Geox, DM Drogarie Market, Hansgrohe, Mon-
delez, entre outras. A consultoria é também parceira certificada 
das maiores plataformas de e-commerce B2C na China, Tmall e 
JD, o que a qualifica como prestadora de serviços recomendada 
por essas empresas. Para essa nova chamada, serão selecionadas 
dez empresas, que serão capacitadas ao longo de 2019.

Informações: https://portal.apexbrasil.com.br

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, 

extraído dos autos da Ação COBRANÇA, processo 
nº 0267598.57.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO 

DO CENTRO EMPRESARIAL CHARLES DE GAULLE 
contra MARISE AGUIAR PEREIRA, na forma abaixo:

A Doutora LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL HALBRITTER, Juíza de 
Direito da 6ª Vara Cível do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que 
o presente Edital de Leilão e Intimação, com prazo de 5 (cinco) 
dias, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a MARISE AGUIAR PEREIRA, para ciência de que 
no próximo dia 20 de FEVEREIRO de 2019, às 13:00 horas, no 
Átrio do Fórum do Rio de Janeiro, sito a Av. Erasmo Braga, nº 115, 
térreo, hall dos elevadores, pelo Leiloeiro Público Oficial MARIO 
MILTON BITTENCOURT RICART, será apregoado e vendido, a 
quem maior lance oferecer acima da avaliação, o bem penhorado 
objeto da lide e caso não haja licitante, fica desde já designado o 
dia 27 de FEVEREIRO de 2019, no mesmo horário e local para a 
realização do segundo Leilão, quando então a venda será feita a 
quem maior lance oferecer, independente da avaliação na forma do 
art. 891 § único, do CPC, o imóvel registrado no 7º RGI, matrícula nº 
9.681-2-R, descrito e avaliado as fls. 311/312: Laudo de Avaliação 
Indireta – Objeto da Avaliação – Sala 1101 do Edifício à Avenida 
Marechal Câmara nº 160, na freguesia de São José, caracterizado 
e dimensionado na matrícula nº 9681-2-R do 7º Ofício de RGI. 
Com inscrição no IPTU sob o nº 1.554.400-0. Caracterização 
do imóvel – Situado à Av. Marechal Câmara nº 160, em prédio, 
cuja fachada é de mármore e vidro, com esquadrias de alumínio 
anodizado, de utilização comercial. Construído em 1982, afastado 
da via pública, sendo constituído por dezenove andares, sendo 
trinta e duas salas por andar. O prédio possui onze elevadores 
modernizados, com capacidade para quinze pessoas cada um. A 
portaria do prédio é decorada e mobiliada, tendo piso de granito 
e revestimento de paredes de granito e argamassa texturizada. 
A porta que dá acesso ao prédio é de vidro e esquadria. Não 
possui porteiro eletrônico e nem telefonia interna. Possui catracas 
eletrônicas. Possui garagem, mas não são todas as salas que tem 
direito ao uso. O imóvel de 35m² se encontra fechado há algum 
tempo, uma vez eu a proprietária é pessoa idosa e se encontra 
debilitada. O imóvel está localizado em rua asfaltada, próximo ao 
Aeroporto Santos Dumont, do comércio e dos meios de transportes 
públicos. Avalio o imóvel em R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta 
e três mil reais). Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018. A 
arrematação, far-se-á à vista conforme art. 892  do CPC, acrescida 
de 5% (cinco por cento) de comissão ao Leiloeiro, e custas de 
cartório de 1% (hum por cento) até o limite máximo permitido 
por lei. As certidões serão lidas no ato do pregão, assim como 
informações sobre débitos etc. Conforme certidão emitida pelo 7º 
RGI, do imóvel inscrito na matrícula nº 9.681-2-R: Imóvel – Sala 
nº 1101 do Edifício em construção sob o nº 160 da Av. Marechal 
Câmara, na freguesia de São José. O terreno é acrescido de 
marinha, foreiro ao domínio da União. AV-01 – Promessa de 
Venda; R-02 – Promessa de Cessão e Promessa de Venda; AV-03 
– Hipoteca; AV-04 – Convenção de Condomínio; R-05 Hipoteca; 
R-06 – Hipoteca; AV-07 – Construção – habite-se concedido em 
15.09.81;R-08 – Promessa de Cessão; Av-09 – Cancelamento das 
hipotecas anteriores; AV-10 – Desvinculação da vaga de garagem; 
AV-11 – Inscrição predial – nº 1.554.400-0; R-12 – Cessão; R-13 – 
Cessão; R-14 – Venda; R-15 – Promessa de Venda; R-16 – Venda 
– à MARISE AGUIAR PEREIRA, brasileira, divorciada, advogada, 
portadora da certeira de identidade nº 62.934, expedida pela OAB/
RJ, em 04/11/1988, inscrita no  CPF/MF sob o nº 039.047.767-
20, residente e domiciliada nesta cidade; R-17 – Penhora – 
processo em epígrafe. Certidão emitida em RJ, 12/03/2018. De 
acordo com Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica (IPTU) em 
referência a inscrição nº 1.554.400-0 consta débito no valor de 
R$ 11.573,86 mais acréscimos legais. Débito referente à Taxa 
de Incêndio - CBMERJ nº 662137-9 no valor de R$ 361,12 mais 
acréscimos legais. Débito relativo ao FORO da União Federal – 
RIP nº 6001.0030055-19 no valor de R$ 522,88 mais acréscimos 
legais.  OBS – Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os 
de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, 
observada a ordem de preferência, conforme prevê o Art. 908 do 
NCPC. E para o conhecimento geral de todos, foi expedido este 
edital, que será publicado e afixado no local de costume na forma 
da Lei, ficando os executados cientes da Hasta Pública, suprindo 
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do CPC. Dado e 
passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e dezenove. Eu, __Marta de Oliveira 
Gomes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. 
LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL HALBRITTER - Juíza de Direito.

IDEIASNET S.A.
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6

Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A (“Companhia” ou “Ideias-
net”) a se reunirem em primeira convocação, no dia 22 de março de 2019, às 
11:30 horas, na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Ja-
neiro, RJ, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) para delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e condições do 
Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Padtec 
S.A. pela Companhia (“Protocolo e Justificação”), relativo à incorporação da 
totalidade das ações de emissão da Padtec S.A., sociedade anônima de ca-
pital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.549.807/0001-76 (“Padtec”)  
pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec em subsidiária in-
tegral da Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/1976 (“Incor-
poração de Ações”); (ii) Ratificação da nomeação e contratação da Valore 
Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) como empresa especializada res-
ponsável pela elaboração do laudo de avaliação da Padtec para fins do 
artigo 252, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo Padtec”); (iii) Aprovação do 
Laudo Padtec; (iv) Aprovação da Incorporação de Ações, nos termos do 
artigo 252 da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos e condições 
descritos no Protocolo e Justificação; (v) Em decorrência da Incorporação 
de Ações, a aprovação do aumento do capital social da Companhia no va-
lor de R$ 192.554.979,61 (cento e noventa e dois milhões quinhentos e 
cinquenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta e um 
centavos), com a emissão de até 31.642.508 (trinta e um milhões, seiscen-
tas e quarenta e duas mil, quinhentas e oito) novas ações ordinárias, escri-
turais e sem valor nominal, e com a consequente alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia; (vi) Aprovação do novo plano de opção de 
compra de ações da Companhia, condicionado à aprovação do item (i) aci-
ma; e (vii) Aprovação do aumento do capital autorizado da Companhia para 
55.000.000 (cinquenta e cinco milhões) de ações e a consequente alteração 
do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, condicionado à aprovação 
do item (vi) acima. A aprovação de todas as matérias elencadas acima terá 
sua eficácia condicionada à aprovação da Incorporação de Ações pela as-
sembleia geral de acionistas da Padtec a ser realizada em 20 de março de 
2019. A fim de facilitar o acesso dos Acionistas à Assembleia, solicita-se a 
entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados 
do Departamento de Relações com Investidores, até o dia 20 de março de 
2019: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., 
instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia; 
e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento 
de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 
da Lei nº 6.404/1976). As informações e documentos referentes às matérias 
a serem deliberadas na Assembleia, em especial a Proposta da Administra-
ção, estão disponíveis aos acionistas na sede social da Companhia, bem 
como nos endereços eletrônicos da Companhia (www.ideiasnet.com.br), da 
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na forma da regulamen-
tação vigente. Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2019. Carlos Eduardo 
Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

NETWORK COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA 
ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

CNPJ: 04.636.401/0001-93 NIRE 33.4.0003964-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Network Cooperativa de Trabalho dos Profissio-
nais da Área de Tecnologia da Informação Ltda., com sede na Av. Presi-
dente Vargas, 633, sala 215, no exercício de suas atribuições legais e esta-
tutárias, convoca todos os associados desta Cooperativa, para se reunirem 
em AGO – Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 14 de março 
de 2019, na Rua Evaristo da Veiga,16, sala 1801, Cobertura, Cinelândia, 
Centro – RJ, em 1ª convocação às 16:00 h, com a presença mínima de 2/3 
dos seus associados, em 2ª convocação às 17:00 h, com a presença de ½ 
mais um de seus associados; e em 3ª e última convocação às 18:00 h, com 
a presença mínima de 50 cooperados ou 20% do quadro de cooperados, 
prevalecendo o menor número entre estas opções. Para efeito de quórum 
na data da presente convocação a cooperativa possui no total de seu qua-
dro social 94 (noventa e quatro) cooperados. A pauta da Ordem do Dia 
da AGO é: 1) Apresentação da Prestação de Contas relativa ao Exercício 
2018 composta dos seguintes itens: a) Apresentação do Relatório de Ges-
tão da Diretoria; b) Apresentação da Prestação de Contas composta do Ba-
lanço Patrimonial e da Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) 
Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório de Gestão 
da Diretoria, Prestação de contas, apresentação do Balanço Patrimonial 
e da Demonstração de Sobras ou Perdas dos Exercício 2018; 2) Delibe-
ração da Assembleia sobre a Prestação de Contas relativa ao Exercício 
2018, composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial 
e da Demonstração de Sobras ou Perdas dos Exercício; 3) Deliberação da 
Assembleia sobre Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas do Exercício 
2018; 4) Eleição da nova Diretoria para o mandato 2019/2022; 5) Eleição 
do novo Conselho Fiscal, para o mandato 2019/2020; 6) Eleição de Ge-
rente Comercial e Social, para o mandato 2019/2020. Rio de Janeiro – RJ, 
11 de fevereiro de 2019. Newton Ribeiro Parahyba Junior – Presidente

Oportunidade de Negócio
A Riosoft torna público que promoverá credenciamento das empresas in-
teressadas em prestar serviços de organização e implementação para o 
“PROJETO RIO INFO 2019” no período entre 13 de FEVEREIRO de 2019 a 
28 de FEVEREIRO de 2019, para constituir o CADASTRO DE PRESTADO-
RES DE SERVIÇOS, mediante o fornecimento de profissionais. O edital po-
derá ser obtido no site www.riosoft.org.br ou pelo telefone (21) 3974-5004.

Joint venture entre Shell,  
Pátria e Mitsubishi
US$ 700 milhões 
para construir 
termelétrica  
em Macaé

A Shell anunciou parceria 
com o Pátria Investimentos 
e com a Mitsubishi Hitachi 
Power Systems (MHPS)  
de US$ 700 milhões para 
a construção de uma usina 
termelétrica em Macaé, no 
Rio de Janeiro, chamada 
Marlim Azul.

Essa é a primeira térmi-
ca movida a gás do pré-
sal brasileiro, extraído dos 
campos de exploração em 
alto mar na costa do Rio de 
Janeiro. A planta, de 565 
MW (megawatts), entrará 
em operação em 2022. A 
previsão é que no pico da 
construção da usina sejam 
gerados 1.500 empregos di-
retos. A Pátria Investimen-
tos será a sócia majoritária, 
com 50,1% do negócio. A 
Shell ficará com 29,9% e a 
MHPS, 20%.

“Este projeto é extrema-
mente importante para o de-
senvolvimento da indústria 
de energia e para a economia 

brasileira. Acreditamos que 
esta iniciativa vá de encon-
tro às necessidades do setor”, 
disse Otavio Castello Branco, 
sócio da Pátria Investimentos.

A usina foi o primeiro pro-
jeto vencedor em um leilão 
de energia com gás do pré-
sal. A usina vendeu 420,9 
MWmed  a R$ 211,90/MWh 
no leilão A-6 em dezembro 
de 2017.

Além da negociação para 
atender o mercado cativo, 
em que os clientes são aten-
didos pela distribuidora, o 
empreendimento também 
vai gerar energia adicional 
a ser vendida no mercado 
livre. “Esse é um passo es-

tratégico fundamental para 
a Shell no Brasil na diver-
sificação de seu portfólio 
e na transição energética 
no país. Buscávamos uma 
maneira eficiente de mo-
netizar o gás natural que 
será produzido nos campos 
do pré-sal, onde nossa pre-
sença tem aumentado sig-
nificativamente. Esse pro-
jeto permitirá uma siner-
gia entre nossos negócios 
de águas profundas, gás 
e energia elétrica, e para 
isso encontramos parceiros 
comprometidos e alinhados 
com nossos propósitos”, 
afirmou o presidente da 
Shell Brasil, André Araujo.

Homens têm mais sequelas e menos chances de cura ao adoecerem
No ano passado, dos 100 

mil pacientes atendidos na 
MedicMais, apenas 25% 
eram homens. A especialida-
de mais procurada por eles é 
a de Urologia, mas, em 75% 
dos casos, os pacientes já 
chegam no consultório com 
algum tipo de problema ou 
mesmo com uma doença em 
estágio mais avançado, o 
que dificulta a cura

Segundo o Ministério da 
Saúde, em 2017, as mulhe-
res realizaram 80 milhões de 
consultas médicas a mais do 
que os homens. O número é 
preocupante, já que a melhor 
forma de prevenir doenças é 
exatamente realizar consul-
tas e exames de rotina.

A cultura masculina de 
não se prevenir pode ser 
conferida na rotina de clí-
nicas médicas populares. 
Na MedicMais, por exem-
plo, no ano passado apenas 
25 mil homens passaram 
em uma das 40 unidades da 

marca. Número muito pe-
queno quando comparado 
ao de mulheres – 80 mil so-
mente em 2018. De acordo 
com o sócio-fundador da 
MedicMais, Tiago Alves, o 
problema está enraizado na 
cultura brasileira. “A falta 
de interesse do homem em 
procurar um médico para 
cuidar da saúde é algo cul-
tural. Além do preconceito 
com algumas especialidades 
específicas, o homem colo-
ca a saúde como algo secun-
dário”, afirma.

Segundo o profissional, 
a maioria dos homens que 
chegam as clínicas já ne-
cessitam de algum tipo de 
interferência médica. “75% 
dos pacientes quando nos 
procuram já estão com al-
gum problema. A parcela de 
quem faz consultas e exames 
de rotina é muito pequena 
e normalmente são homens 
com idade mais avançada”, 
comenta. Tiago afirma que 

esse problema é ainda mais 
sério em determinadas regi-
ões do país, como o Norte e 
Nordeste. “Além da cultura 
de ‘que homem não precisa 
de médico’, nestes locais as 
pessoas ainda precisam en-
frentar maiores problemas 
com a falta de estrutura e a 
situação econômica não fa-
vorável”, afirma.

Mulheres

Outro dado interessante – 
e alarmante – é o da Socieda-
de Brasileira de Oncologia 
Clínica (SBOC). De acordo 
com a instituição, quatro em 
cada dez homens afirmam 
não realizar nenhum exame 
preventivo contra o câncer. 
No caso das mulheres, ape-
nas uma em cada dez não 
realizam os testes necessá-
rios. Na MedicMais, elas já 
representam 85% de todo 
o faturamento da rede e in-
vestem, sempre que vão ao 

médico, cerca de R$ 300,00 
entre consultas e exames. “O 
exame mais solicitado por 
elas é o de mamografia. As 
mulheres entendem que a 
doença é real e pode acon-
tecer com qualquer pessoa, 
então praticam a prevenção 
para não ter surpresas desa-
gradáveis no futuro”, afirma 
Tiago. A rede de clínica mé-
dica popular realiza cerca de 
5 mil mamografias por mês; 
o exame já representa 5% do 
faturamento da rede. Núme-
ro bastante considerável se 
levarmos em conta a quanti-
dade de exames q ue a Me-
dicMais oferece – são mais 
de 1 mil.

Para quebrar essa barrei-
ra que os homens possuem 
quando o assunto é médico, 
a MedicMais promove di-
versas campanhas e promo-
ções ao longo do ano, como 
pacotes especiais de checkup 
e conscientização durante o 
Novembro Azul. 
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 Fonte: Coad

05 A 25 DE FEVEREIRO/2019

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
05 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 

COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos 
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de 
peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção 
na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de janeiro/2019.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 

que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de janeiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os empregadores domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
janeiro/2019.

07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de janeiro/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.

OBSERVAÇÃO: As informações relativas a admissões deverão ser prestadas:

a) na data de início das atividades do empregado, quando este estiver em percepção do 
Seguro-desemprego ou cujo requerimento esteja em tramitação;

b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada 
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.

FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, 
até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, 
a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do 
Sirett, em até 2 dias após o término do contrato. 

Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando 
se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do 
termo final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período 
superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.

FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, 
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.

FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de janeiro/2019.

SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.

FATO GERADOR: Remuneração do mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 

valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
www.esocial.gov.br.

O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem 

justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 

ser antecipado.
08 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de janeiro/2019.

COMUNICAÇÃO DOS REGISTROS DOS ÓBITOS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais deve comunicar ao INSS e à RFB o registro 
dos óbitos ocorridos no mês de janeiro/2019, devendo constar da relação a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. Não havendo óbito, este fato deve ser 
comunicado.

GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa 
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de 
janeiro/2019.

IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.

FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário 
transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado 
como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de 
transporte rodoviário internacional de carga.

FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de fevereiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

14 EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais 
das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As 
pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-
Contribuições.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.

15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes e diesel e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização no mês de janeiro/2019, no mercado interno, dos 
combustíveis relacionados anteriormente.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:

a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;

b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e

c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de 
janeiro/2019, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, 
e facultativos.

FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa 
jurídica produtora e exportadora que apure crédito presumido do IPI para ressarcimento do 
PIS e da Cofins incidentes sobre os insumos utilizados.

FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre de 2018.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a 

prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes contribuintes:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 

mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins  e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 

substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 

recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de 
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional; e

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2019. 
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do 

Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016,  exceto as optantes pelo 
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018.

As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como 
os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que 
efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica 
pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto 
pneumáticos).

FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.

FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.

FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.

FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção 
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive 
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços 
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito 
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de 
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.

FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB – MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb.

FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 
do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, com faturamento anual acima de R$ 
78.000.000,00 no ano de 2016.

As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à 
DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.

Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e 
ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, 
bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a 
beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato 
gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º 
da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do 
PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.

FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.

FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

21 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, 
as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.

FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2018.

OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz. 

As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica 
que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira 
aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.

OBSERVAÇÃO: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de fevereiro/2019. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.

FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos 
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, 
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e 
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer 
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.

FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.

FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.

FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 
da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de 
Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos 
industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de 
Produção de Bebidas (Sicobe).

FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de fevereiro/2019.

OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

Rio: destino favorito dos 
brasileiros durante a Folia

O Rio de Janeiro voltou ao 
topo da preferência dos bra-
sileiros que irão viajar pelo 
país no feriado de Carnaval 
deste ano, que começa ofi-
cialmente em março. Se em 
2018, a Cidade Maravilhosa 
perdeu o posto para São Pau-
lo, que ficou em primeiro 
lugar no ranking de cidades 
mais visitadas por viajantes 
domésticos, neste ano, o Rio 
voltou a figurar no topo. Os 
dados são da Booking.com.

Segundo o levantamento 
da empresa, as cidades mais 
reservadas por brasileiros 
que viajarão entre 28 de fe-
vereiro e 10 de março de 
2019 são Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador, Florianópo-

lis e Belo Horizonte.
A Booking.com também 

levantou dados considerando 
os viajantes internacionais 
que vem ao Brasil para apro-
veitar a folia. Para essa parce-
la, o Rio de Janeiro foi o des-
tino preferido em 2018 e será 
a cidade número um para este 
ano também. Os demais des-
tinos também permaneceram 
na mesma posição. O Rio, em 
ambos os anos, foi seguida 
por São Paulo, Salvador, Flo-
rianópolis e Belo Horizonte.

As nacionalidades que 
mais fizeram reservas no 
país para o período são ar-
gentinos, franceses, chile-
nos, britânicos e norte-ame-
ricanos, nesta ordem.

Brasileiro gasta 
mais com cerveja 
durante o Carnaval
Faturamento com 
o produto sobe 
mais de 40%  
no período

Durante os dias de Car-
naval, os brasileiros têm 
por hábito gastar mais com 
cerveja em comparação 
com os mesmos dias nos 
demais meses do ano. De 
acordo com dados da Kantar 
Worldpanel, enquanto que o 
gasto médio domiciliar com 
a bebida ficou em R$ 36,18 
por mês no ano passado, em 
fevereiro o valor subiu para 
R$ 42,87. Ao analisamos 
as classes separadamente, 
a DE é a que mais cresce: 
26%.

Ainda segundo a empresa, 
17% dos domicílios com-
praram a bebida em época 
de Carnaval no ano passado. 
Todas as classes ganharam 

lares compradores no perío-
do, com o faturamento da 
categoria chegando a ser 
44% maior do que o resto do 
ano. Entre a classe DE, o ín-
dice ultrapassa os 50%.

“A cerveja, que atual-
mente está presente em mais 
de 63% dos lares brasileiros e 
volta a ganhar novos domicí-
lios consumidores, segue um 
dos produtos mais alinhados 
com as comemorações e fes-
tas no país”, analisa Giovan-
na Fischer, Diretora de Mar-
keting e Consumer Insights 
da Kantar Worldpanel.

Os refrigerantes também 
fazem sucesso no Carnaval, 
revela o levantamento. O 
gasto médio por lar passa de 
R$12,06, média mensal de 
2018, para R$ 13,29, época 
da folia. Mais uma vez, a 
classe DE é a que mais au-
mentou o gasto: 15%.

O faturamento de refrig-
erantes também cresceu em 
todas as classes, com a DE 
atingindo 25%, seguida pela 
classe AB (23%) e C (19%).

Volume de negócios do 
Sicredi supera R$ 190 mi

O Sicredi, instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 4 milhões de asso-
ciados no Brasil, encerrou a 
sua participação na 31ª edi-
ção do Show Rural Coopavel 
com mais de R$190 milhões 
em volume de negócios. Fo-
ram mais de 800 propostas 
de financiamento protocola-
das durante a feira, realizada 
em Cascavel (PR) entre os 
dias 4 e 8 de fevereiro.

Para o gerente de Desen-
volvimento de Negócios da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, 
Gilson Farias, os diferenciais 
do cooperativismo e as con-
dições especiais para máqui-
nas, implementos, veículos e 
equipamentos para energia 
solar oferecidas durante a 
feira foram alguns dos desta-
ques que resultaram no gran-
de volume de negócios.

“Trabalhamos como par-
ceiros do produtor rural e por 
conhecer bem o nosso asso-
ciado conseguimos atender 
à necessidade de cada um 
da melhor maneira possível. 
Essa cooperação resulta em 
negócios que beneficiam o 
produtor rural, a cooperativa 
e por consequência a comuni-
dade”, explica. Durante a fei-
ra, o Sicredi ofereceu a con-
dição especial de 0% de taxa 
flat nos financiamentos de 
máquinas e implementos, nas 
linhas de crédito que contam 
com recursos do BNDES.

Também foi dado enfoque 
para divulgação das linhas de 
financiamento para compra de 
equipamentos de energia so-
lar, um dos grandes destaques 
da feira este ano, com diversos 
expositores. O Sicredi tam-
bém realizou de forma pio-

neira as primeiras operações 
de financiamento de veículos 
durante o evento, ampliando 
o leque de soluções que bene-
ficiam os produtores e asso-
ciados que visitaram o Show 
Rural Coopavel.

No Show Rural Coopa-
vel, o Sicredi inovou com a 
contratação de operação para 
financiamentos de máquinas 
agrícolas, na linha moderfro-
ta, em menos de 24 horas. 
“Normalmente, uma opera-
ção dessa, entre receber o 
pedido, aprovar e contratar 
demoraria mais de dez dias. 
Durante o Show Rural con-
seguimos realizar o processo 
de maneira muito ágil e agora 
avaliaremos a possibilidade 
de replicar esse modelo nas 
próximas feiras”, comenta o 
gerente de Crédito Direcio-
nado do Banco Cooperativo 
Sicredi, Silas Souza.

Os primeiros casos da 
contratação em tempo re-
corde foram de produtores 
rurais associados das coope-
rativas Sicredi Aliança PR/
SP, Sicredi Progresso PR/SP 
e Sicredi Vanguarda PR/SP/
RJ no estande da instituição 
financeira cooperativa no 
Show Rural e contaram com 
a presença de representes do 
BNDES. “É uma iniciativa 
que tem como objetivo sim-
plificar e agilizar o acesso ao 
crédito pelo produtor rural”, 
afirma o gerente de Rela-
cionamento Institucional do 
BNDES, Felipe Lobo.

A parceria do BNDES 
possibilita ao Sicredi aces-
sar recursos com melhores 
condições para fomentar as 
atividades produtivas dos as-
sociados.
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SEMANAL
Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas 
a R$ 24,80, com baixa de 1,31%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 
1,42, com desvalorização de 2,07% Dois dos indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram co-
tadas em R$ 92,85 e com desvalorização de 0,78%. Os três 
indicadores semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 
11,09, com valorização de 4,62%. Dois dos indicadores se-
manais mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a 
R$ 32,57 com desvalorização de 2,13%. Dois indicadores 
semanais mostram mercado vendido e um, comprado.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cota-
das a R$ 10,94, com desvalorização de 1,71%. Os três in-
dicadores semanais mostram mercado vendido.
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária
Atendendo determinação da Sra. Subsíndica, vimos pelo presente, 
convocar os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio do Edifício Jeribá,
que será realizada no próximo dia 22 de fevereiro de 2019 - sexta-feira,
no próprio condomínio, às 20:00 horas em primeira convocação com 
o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em segunda e última convocação 
com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre 
os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Deliberação
e aprovação sobre os prejuízos à unidade 101, causados pelas 
chuvas, bem como forma de custeio; e 2) Deliberação e aprovação 
sobre a impermeabilização do terraço, bem como forma de custeio.
Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar 
quite com a(s) cota(s) condominial(ais) correspondente(s) a(s) sua(s) 
unidade(s) no condomínio, que se vencerem até a data da assembleia 
(art. 1335, III,  do novo Código Civil). O representante de condômino 
deverá estar munido de procuração outorgada com observância das 
normas legais, inclusive com firma reconhecida (parágrafo 2º, artigo 654, 
do Código Civil). Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2019.

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.
Alfredo Lopes de Souza Júnior 

Diretor

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na 
qualidade de emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª 
Série de sua 1ª Emissão (“CRI”), com fundamento nos itens 11.1, 11.2 e 
11.4 do respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª 
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo 
de Securitização”), convoca os investidores dos CRI a reunirem-se em as-
sembleia geral, a ser realizada em 1ª convocação no dia 27 de fevereiro 
de 2019, às 11h00, na Avenida Ataulfo de Paiva 204 – 10º andar, Leblon, 
CEP 22440-033, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
para deliberar acerca da seguinte Ordem do Dia: i) Deliberar sobre o aporte 
adicional e sua metodologia, pelos investidores para  pagamentos das des-
pesas relacionadas à manutenção dos CRI, conforme material disponibili-
zado no site da Emissora na data da convocação. Os investidores dos CRI 
deverão se apresentar na data, horário e local acima indicados, portando 
os documentos que comprovem sua condição de titular de CRI. Aqueles 
que se fizerem representar por procuração deverão entregar o instrumento 
de mandato com poderes específicos para representação na assembleia 
geral objeto desta convocação, devidamente assinado e com firma reconhe-
cida, na sede do Agente Fiduciário, localizada na Avenida das Américas, nº 
4.200, bloco 08 – Ala B (Ed. Genéve), salas 302/303/304, Barra da Tijuca, 
CEP 22640-102, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da assembleia, 
bem como encaminhar os documentos de representação para o correio ele-
trônico: contencioso@pentagonotrustee.com.br. Para maiores informações 
poderão ser enviados e-mails para ri-securitizadora@polocapital.com. Rio 
de Janeiro, 12 de fevereiro de 2019. Polo Capital Securitizadora S.A.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S. A.
CNPJ/MF 12.261.588/0001-16 Código CVM 22160

Fato Relevante. A Polo Capital Securitizadora ("Securitizadora"), em cumpri-
mento ao disposto no artigo 2°, II, da Instrução CVM n° 358/2002, conforme 
alterada, vem a público comunicar, o que se segue, com relação aos Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 
39ª, 44ª, 45ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª e 55ª Séries da 1ª Emissão 
da Securitizadora ("CRIs"): Em sequência ao fato relevante publicado em 
5/2/2019, informamos ao mercado que a 33ª Vara Cível do Foro Central de 
São Paulo - SP concedeu liminar favorável à Securitizadora e que, portanto, 
aguardamos a normalização da situação. Manteremos o mercado informado 
a respeito de forma tempestiva, sempre que necessário. Ademais, em rela-
ção ao comunicado expedido pela Gafisa em 7/2/2019, a Securitizadora infor-
ma que (i) não tem por objeto social participar de incorporações imobiliárias, 
(ii) jamais se associou à Gafisa S.A. ("Gafisa") em qualquer empreendimento
imobiliário, e (iii) não tem conhecimento ou figura em qualquer dos procedi-
mentos judiciais ou arbitrais indicados pela Gafisa em seu comunicado. A
Securitizadora apenas adquiriu, via contratos de cessão definitiva, certos
créditos imobiliários originados pela Gafisa e suas SPEs, que lastrearam as
emissões dos CRI, em transações que não criam qualquer vínculo societário
entre Gafisa e a Securitizadora. Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019. Ma-
riano Augusto Cristovão de Andrade - Diretor de Relações com Investidores.

Parceria em aço Thyssenkrupp 
com Tata Steel pode ser vetada 

Bancos de Macau: 1,3 milhões de 
cartões de crédito pessoal em 2018

Reino Unido, sem Brexit, fica 
menos atraente para investir 

A votação do Brexit em 
2016 estimulou as empresas 
britânicas a aumentarem o 
investimento nos países da 
União Europeia, indicou um 
estudo acadêmico divulgado 
na segunda-feira. “Os dados 
mostram que o Brexit tor-
nou o Reino Unido um lugar 
menos atraente para inves-
tir”, disse Thomas Sampson, 
um dos autores do relatório. 
“Um menor investimento 
prejudica a economia e sig-
nifica que os trabalhadores 
do Reino Unido perderão 
novas oportunidades de em-
prego”, acrescentou

Os pesquisadores afirma-
ram que há poucos sinais de 
que as empresas britânicas 
aumentaram o investimen-
to em países desenvolvidos 
fora da UE em preparação 
para o Brexit.A Grã-Breta-
nha decidiu deixar a UE em 
um referendo de 2016.

O resultado do referendo 
levou a um aumento de 12% 
nas transações de investi-
mentos estrangeiros diretos 
da Grã-Bretanha para a UE 
entre meados de 2016 e se-
tembro de 2018, disseram 
pesquisadores do Centro de 

Desempenho Econômico da 
London School of Econo-
mics. Isso se traduziu em um 
aumento de cerca de 8,3 bi-
lhões de libras, concentrado 
inteiramente no setor de ser-
viços. Os autores afirmam 
que não há certeza se o mon-
tante teria sido gasto na Grã-
Bretanha se não houvesse o 
Brexit. Por outro lado, a pes-
quisa apontou para uma que-
da de 11% no investimento 
da UE na Grã-Bretanha, no 
valor de cerca de 3,5 bilhões 
de libras.

Londres e Bruxelas estão 
discutindo se um acordo fe-
chado em novembro pode 
ser alterado, aumentando a 
possibilidade de um atraso 
para o Brexit, um acordo de 
última hora para a saída do 
país do bloco, ou uma saída 
sem acordo.

Os defensores do Brexit 
apontam para o fato de que 
as previsões generalizadas 
de recessão dos economistas 
após o referendo de junho de 
2016 não se materializaram, 
e que o Reino Unido pode-
rá negociar com economias 
de crescimento mais rápido 
fora da UE.

Os reguladores antitruste 
da União Europeia devem 
dar nesta semana um aler-
ta afirmando que poderão 
vetar a parceria em aço da 
alemã Thyssenkrupp e com 
a indiana Tata Steel, a menos 
que os grupos ofereçam con-
cessões, disseram à Reuters 
fontes próximas do assunto 
nesta segunda-feira.

A Comissão Européia 
deve enviar uma acusação 
conhecida como uma decla-
ração de objeções às empre-
sas, disseram as fontes. Tais 
documentos estabelecem 
sérias preocupações de con-
corrência que as empresas 
têm de abordar com conces-
sões específicas ou ver a par-
ceria bloqueada.

Reformulação

A joint venture, anunciada 
em junho do ano passado, é 

a maior reformulação da in-
dústria siderúrgica da Euro-
pa em mais de uma década. 
A nova empresa será cha-
mada de Thyssenkrupp Tata 
Steel, terá cerca de 48 mil 
trabalhadores e receita de 
cerca de 17 bilhões de euros.

Investigação

O órgão regulador de con-
corrência da UE abriu uma 
investigação em profundidade 
sobre o acordo em outubro do 
ano passado e destacou ques-
tões relacionadas ao aço para 
peças automotivas, embala-
gens como latas de alimentos 
e aerossóis e aço para produ-
tos de engenharia, incluindo 
transformadores de energia. 

A Comissão não respon-
deu imediatamente a um pe-
dido de comentário. O órgão 
deverá decidir sobre a tran-
sação até 29 de abril.

O número de cartões de crédi-
to pessoal emitidos pelos bancos 
na Região Administrativa Espe-
cial de Macau (RAEM) subiu 
para mais de 1,3 milhão no final 
de dezembro de 2018, já que tan-
to o volume de negócios dos car-
tões de crédito quanto o total dos 
reembolsos testemunharam um 
crescimento anual.

De acordo com as estatísti-
cas divulgadas neste domingo 
pela Autoridade Monetária 
de Macau, os bancos locais 
emitiram 1.311.606 cartões de 
crédito até o fim de dezembro 
de 2018, um aumento de 2,3% 
em relação ao trimestre ante-
rior e de 10,5% em relação 
a 2017. O número de cartões 
em pataca cresceu 9,8% (para 
923.128). Já os cartões em dólar 
de Hong Kong subiram 6,2% 
(para 93.950) e os em renminbi, 
14,3% (para 294.528), informou 
a agência Xinhua.

Até o fim de dezembro 
de 2018, o limite de crédito 
concedido por bancos em 
Macau atingiu 35 bilhões de 

patacas (US$ 4,3 bilhões), 
uma alta de 7,8% ante se-
tembro de 2018, e de 22,7% 
ante dezembro de 2017.

O volume dos recebíveis 
de cartões de crédito aumen-
tou para 2,8 bilhões de pata-
cas (US$ 347 milhões), dos 
quais o montante de prorroga-
ção atingiu 795,9 milhões de 
patacas (US$ 98,7 milhões), 
representando 28,2% do total 
dos recebíveis de cartões de 
crédito. O índice de inadim-
plência caiu 0,17 ponto percen-
tual, para 1,32%, em compara-
ção com o período anterior.

No quarto trimestre de 2018, 
o volume de negócios com 
cartão de crédito totalizou 6,1 
bilhões de patacas (US$ 756 
milhões), um aumento de 8,6% 
em termos trimestrais e de 
8,5% em termos anuais. Os re-
embolsos com cartão de crédi-
to, incluindo juros e comissões, 
aumentaram 2,6% em termos 
trimestrais e 10,3% em termos 
anuais, para 5,8 bilhões de pata-
cas (US$ 719 milhões).



Duas empresas chinesas assustam 
mercado financeiro mundial

A China Minsheng Investment Group, empresa de in-
vestimentos que atua principalmente na área das energias 
renováveis e no setor imobiliário, desde o dia 1º de fe-
vereiro deixou de pagar juros aos obrigacionistas. Além 
disso, a Wintime Energy, que já não havia honrado seus 
compromissos ano passado, voltou a falhar, na semana 
passada, o plano de pagamentos da reestruturação da sua 
dívida. As duas empresas têm um elevado nível de dívida, 
e os seus problemas sugerem que os esforços do governo 
para amparar os processos de desalavancagem não benefi-
cia todas as que enfrentarem problemas.

Se a China Minseng entrar em default e juntar-se à Win-
time Energy no topo do ranking dos maiores colapsos chi-
neses, representarão uma dívida total de 232 bilhões de 
iuanes, o que significa cerca de R$ 128 bilhões. Analistas 
garantem que o crescimento das empresas chinesas nos 
últimos anos tem sido pela emissão de dívida, geralmente 
empréstimos de curto prazo, mas os seus ciclos de investi-
mento são geralmente de longo prazo. Os colapsos recen-
tes mostram que as empresas têm dificuldades em cumprir 
com as suas obrigações, apesar das recentes medidas de 
flexibilização.

A China Minsheng Investment não reembolsou obriga-
ções no valor de 3 bilhões de iuanes que venceram em 29 
de janeiro, enquanto a Wintime Energy comunicou aos in-
vestidores que tenta obter financiamento para pagar 20% 
de uma emissão de obrigações de 3,8 bilhões de iuanes. 
A empresa que atua na área da mineração de carvão pro-
tagonizou o segundo maior default de 2018, quando se viu 
incapaz de cumprir o serviço da sua dívida, que quadrupli-
cou em menos de cinco anos.

Noruega perde quase 60 mi de barris
A Direção Norueguesa de Petróleo (NPD) estima agora 

que a oferta cairá, em 2019, com a cotação do produto 
atingindo o nível mais baixo dos últimos 31 anos, e a 
produção deve se fixar em 60 milhões de barris abaixo da 
anterior previsão para este ano e 2018. São menos 80 mil 
barris por dia do que o esperado. A paralisação para ma-
nutenção deve influir nas atualizações mensais. Em 2016, 
quando a produção ultrapassou as projeções em 6%, as 
petrolíferas reduziram as interrupções para manutenção. 
Insistiram, na altura, que as reduções se deviam a ganhos 
de eficiência e que não criavam atraso.

Essa queda abrupta na produção norueguesa é apenas 
temporária. Os técnicos creditam que o país terá um au-
mento espetacular na produção em 2020 graças ao campo 
Johan Sverdrup, da Equinor, que deverá começar a pro-
duzir em novembro deste ano. Com 3,2 mil milhões de 
barris em reservas de petróleo e uma produção de 440 mil 
barris por dia na sua primeira fase, o gigantesco campo do 
Mar do Norte deverá contribuir em 2020 para o maior au-
mento anual da produção da Noruega desde os anos 1980.

Brexit afetará o emprego de 600 mil pessoas
O Brexit duro provocará a queda das importações pro-

venientes da União Europeia para o Reino Unido e ame-
aça acabar com mais de 600 mil postos de trabalho em 
todo o mundo, indica um estudo alemão publicado nesta 
segunda-feira. Tudo indica que existe alarmismo entre os 
pesquisadores alemães, que calculam que uma redução de 
25% na procura de produtos europeus no Reino Unido liq-
uidaria 103 mil postos de trabalho na Alemanha e outros 
50 mil na França. O estudo só se concentra nas trocas de 
bens e serviços e, por isso, não tem em conta outras conse-
quências do Brexit, como por exemplo a queda dos inves-
timentos ou os efeitos nas receitas das famílias.

No total, cerca de 179 mil empregos na União Europeia 
serão afetados pelo recuo das exportações, enquanto 433 
mil postos adicionais são ameaçados indiretamente, tanto 
na UE como em todo mundo. Na China, cerca de 59 mil 
empregos estão ameaçados indiretamente nas empresas 
exportam para o Reino Unido. O único impacto indireto 
no Reino Unido no seio das empresas que exportam para 
a UE partes de bens que voltam a importar para o país é 
estimado em 12 mil postos de trabalho.
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SMARTCOAT – ENGENHARIA EM REVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”)

CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 3330032943-9
Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local:
No dia 24/01/2019, às 10h, na sede da Cia., na Av. Geremário Dantas, 1.400, 
loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.760-401. 
2. Presença e Convocação: Convocação dispensada, em virtude da presença
de todos os membros do Conselho de Administração. 3. Mesa: Presidente: Túlio
Cintra; Secretário: Luiz Antônio Angélica. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i)
a celebração de contrato de financiamento entre a Cia. e o BB em 20/12/2018;
(ii) a celebração de futuros contratos de financiamento ou empréstimos entre
a Cia. com BB, até o valor de R$10.000.000,00; (iii) a prorrogação do prazo de
pagamento da Cédula de Crédito Bancária de nº 100117100006600, celebrada
em 11/10/2017 pela Cia. e o Itaú Unibanco S.A; (iv) a celebração de contratos de 
empréstimos entre a Cia. e o Banco Daycoval S.A. até o limite de R$6.000.000,00;
e (v) a celebração de contratos de empréstimos entre a Cia. e o Itaú Unibanco S.A 
até o limite de R$R$10.000.000,00. 5. Deliberações: Após exame e discussão
do item da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, 
por unanimidades e sem ressalvas, decidem o quanto segue: 5.1. Ratificar a
celebração de contrato de financiamento firmado pela Cia. e o BB em 20/12/2018
relacionado ao financiamento FINAME do BNDES; 5.2. Autorizar aos diretores
da Cia. a celebrarem contratos de financiamento ou empréstimos com o BB até
o limite de R$10.000.000,00, podendo firmar todos os contratos, garantias e
documentos necessários para celebrar os referidos contratos; 5.3. Autorizar os
diretores a prorrogarem o prazo para o pagamento da Cédula de Crédito Bancária
de nº 100117100006600, celebrada em 11/10/2017 pela Cia. e o Itaú Unibanco
S.A., quantas vezes forem necessárias, mediante a celebração de termos aditivos; 
5.4. Autorizar aos diretores da Cia. a celebrarem futuros contratos de financia-
mento ou empréstimos com o Itaú Unibanco S.A, até o limite de R$10.000.000,00,
podendo firmar todos os contratos, garantias e documentos necessários para ce-
lebrar os referidos contratos; 5.5. Autorizar aos diretores da Cia. a celebrarem con-
tratos de financiamento ou empréstimos com o Banco Daycoval S.A., até o limite
de R$6.000.000,00, podendo firmar todos os contratos, garantias e documentos
necessários para celebrar os referidos contratos. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar e autorizada por todos a lavratura da presente ata na forma de
sumário, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada por
todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 24/01/2019. Mesa: Túlio Cintra 
- Presidente. Luiz Antônio Angélica - Secretário. Conselheiros Presentes: Túlio
Cintra; Luiz Antônio Angélica; Yoshiro Marcelo Sakaki Leal. Jucerja nº 3510599,
em 06/02/19. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Processo nº: 0301005-54.2015.8.19.0001
Publicação de Edital:
EDITAL DE CITAÇÃO:

 Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcia Regina 
Sales Souza - Juiz Tabelar do Cartório da 5ª Vara Cível da Comarca 
da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 sala 209 211 213 A 
CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 25882928 e-mail: 
cap05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Dano Material - Cdc, de nº 0301005-54.2015.8.19.0001, movida 
por LUIZ OTAVIO AREAS BAPTISTA em face de ALDEYSE DE MOURA 
CAVALHEIRO, objetivando Citação do réu. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ALDEYSE DE MOURA CAVALHEIRO, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador 
especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, . Eu, __ Denise Tavares Mansur - Subst. do Resp. pelo Expediente 
- Matr. 01/29877, digitei. E eu, __ Meire Lucia Fernandes - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23609, o subscrevo.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

CNPJ nº. 33.342.023/0001-33, torna público que requereu da Secretaria 
Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SECONSERMA, através do 
processo no. 14/201.690/2011, a renovação da sua Licença Municipal de 
Instalação – LMI no. 1489/2015, para execução de obras de arruamento 
(sistema viário) e infraestrutura de saneamento básico, situado na Avenida 
Embaixador Abelardo Bueno, esquina com a Avenida Imperatriz Leopoldina, 
PAL 38.883 PAA 10.292 – Jacarepaguá, Município do Rio de Janeiro.

Brasil, EUA e México respondem por 
produção de energia eólica nas Américas

O Brasil, os Estados Uni-
dos e o México são atualmen-
te os líderes na produção de 
energia eólica nas Américas, 
segundo dados recentes do 
Conselho Global de Energia 
Eólica (Global Wind Energy 
Council – GWEC, na sigla 
em inglês). Como um todo, 
as Américas do Norte, Sul 
e Central responderam por 
25% do total da capacidade 
instalada global dessa ener-
gia em 2018.

Para este ano, estão previs-
tos dois leilões para implantar 
parques eólicos no país. Um 
no primeiro semestre, a ser 
implantado em quatro anos, 
e outro no segundo semestre, 
com prazo de implantação de 
seis anos. “Nossa meta para 
a energia eólica no Brasil é 
crescer 2,2% ao ano,” disse 
o secretário de Planejamento 
e Desenvolvimento Energé-
tico do Ministério das Minas 
e Energia, Reive Barros. A in-
formação é da Agência Brasil.

Segundo o GWEC, a capa-
cidade instalada total de energia 
eólica nas Américas agora tota-
liza 135 GW – aumento de 12% 
em relação a 2017. A expectati-
va é que a procura por esse tipo 
de energia na região continue, e 

a organização prevê a adição de 
60 GW em novas capacidades 
eólicas entre 2019 e 2023.

Sediado em Bruxelas, na 
Bélgica, o GWEC é um ór-
gão que representa o setor de 
energia eólica global, reunin-
do mais de 1,5 mil empresas 
e organizações em mais de 
80 países, incluindo fabri-
cantes, institutos de pesqui-
sa, associações nacionais de 
energia eólica, fornecedoras 
de energia, empresas finan-
ceiras e seguradoras.

Brasil

Líder em energia eólica na 
América do Sul, o Brasil adi-
cionou 2 GW de capacidade 
eólica à sua matriz energética 
em 2018 e leiloou capacidade 
desse tipo de energia a preços 
competitivos em nível global 
de U$ 20 por MWh, segundo 
o GWEC.

Segundo Reive Barros, 
o Brasil tem hoje capacida-
de instalada de produção de 
energia eólica de 14,7 GW. 
“Isso representa, na matriz 
energética brasileira, cerca 
de 8% do total. A meta é que 
daqui a 10 anos este percen-
tual suba para 13%.”

O secretário disse que a 

Região Nordeste respon-
de por 85% da produção de 
energia eólica brasileira, 
com destaques para os es-
tados do Piauí, Rio Grande 
do Norte e Bahia, nesta or-
dem. “Num prazo mais lon-
go, contudo, a Bahia deverá 
assumir a liderança, por suas 
dimensões territoriais e po-
tencialidades.”

Os dados mais recentes 
divulgados pelo GWEC 
mostram que em 2018 a ca-
pacidade instalada de ener-
gia eólica das três Américas 
foi de 11,9 GW – aumento 
de 12% em relação a 2017. 
Na América do Norte (Cana-
dá e EUA), houve aumento 
de 10,8% na capacidade adi-
cionada em relação a 2017. 
Já na América Latina, a adi-
ção de capacidades cresceu 
18,7% em relação a 2017.

Segundo o GWEC, na 
América Latina, o compro-
misso com leilões serviu 
para impulsionar o desenvol-
vimento do setor. A expecta-
tiva é que a região continue 
a crescer na área eólica em 
2019, com expansão maior 
da cadeia de suprimentos.

“O desenvolvimento do 
mercado de energia eólica 
na América Latina se mostra 
bastante positivo. O Brasil 

realizou novamente leilões 
de grande escala e espera-
mos que o primeiro leilão 
na Colômbia ocorra este 
mês de fevereiro. Outros 
investimentos na cadeia de 
suprimentos por parte das 
principais fabricantes de 
equipamentos originais na 
Argentina comprovam o po-
tencial do mercado no longo 
prazo”, disse Ben Backwell, 
diretor do GWEC.

Por causa da forte carac-
terística ecológica, a geração 
de energia eólica contribui 
de forma significativa para 
ajudar os países a cumprirem 
com suas metas previstas em 
acordos internacionais so-
bre o clima. O crescimento 
desse tipo de energia é parte 
fundamental da solução para 
reduzir emissões de gases, 
fortalecer a segurança ener-
gética, reduzir custos e au-
mentar o investimento em 
economias locais.

De acordo com Karin 
Ohlenforst, diretora de In-
teligência de Mercado do 
GWEC, “o crescimento da 
energia eólica na América do 
Sul, em particular, comprova 
como essa fonte energética é 
competitiva nos mercados 
de leilão”.

Embraer projeta receitas entre US$ 5,3 bi e US$ 5,7 bi
Empresa entregou 
181 jatos em 
2018, mas aviação 
executiva ficou 
abaixo do número 
estimado

Em balanço apresentado 
ao mercado nesta segunda-
feira a Embraer informou 
que conseguiu entregar aos 
compradores um total de 181 
jatos em 2018, dos quais 90 
foram jatos comerciais e 91 
foram jatos executivos (sen-
do 64 leves e 27 grandes).

O volume de entregas 
para a aviação comercial 
ficou dentro da estimativa 
de 85 a 95 jatos comerciais, 
enquanto a aviação execu-
tiva ficou abaixo da previ-
são de 105 a 125, como já 
divulgado pela companhia 
em recente encontro com 
investidores e analistas na 
Bolsa de Valores de Nova 
York (NYSE). No quarto 
trimestre de 2018, a Em-
braer entregou 33 jatos 
comerciais e 36 jatos exe-
cutivos (24 leves e 12 gran-
des). Em 31 de dezembro, 
a carteira de pedidos firmes 
a entregar totalizava US$ 
16,3 bilhões. 

Para 2019, a previsão da 
companhia aérea é entregar 
entre 85 e 95 jatos comer-

ciais e entre 90 e 110 ae-
ronaves executivas. Além 
disso, a empresa espera 
enviar aos clientes da linha 
de defesa dez aviões A-29 
Super Tucano e duas aero-
naves multmissão KC-390. 
São esperadas receitas en-
tre US$ 5,3 bilhões e US$ 
5,7 bilhões.

Em janeiro, a Embra-
er confirmou no conselho 
de administração a parce-
ria com a norte-americana 
Boeing. A decisão foi toma-
da após o governo federal 
autorizar a negociação, mas 
os termos do acordo ainda 
precisam ser aprovados pe-
los acionistas e pelas autori-
dades regularas. A expectati-
va é que isso aconteça ainda 
em 2019.

O acordo em andamento 
entre as duas companhias 
prevê a criação de uma nova 
companhia, uma joint ven-
ture, na qual a Boeing teria 
80% e a Embraer, 20%. Ca-
beria à Boeing, a atividade 
comercial, não absorvendo 
as atividades relacionadas 
a aeronaves para segurança 
nacional e jatos executivos, 
que continuariam somente 
com a Embraer.

A joint venture será lide-
rada por uma equipe de exe-
cutivos sediada no Brasil e a 
Boeing terá o controle ope-
racional e de gestão da nova 
empresa. A Embraer terá po-
der de decisão para alguns 
temas estratégicos, como a 
transferência das operações 
do Brasil.

Morre Fernão Bracher, ex-presidente 
do BC e fundador do BBA

Morreu neste nesta se-
gunda-feira, aos 83 anos, no 
hospital Albert Einstein, em 
São Paulo, onde está interna-
do o presidente Jair Messias 
Bolsonaro, o banqueiro e ex-
presidente do Banco Central 
Fernão Bracher. Ele havia 
sido hospitalizado há cerca 
de uma semana, depois de 
uma queda em casa, e aca-
bou sofrendo um infarto.

Bracher foi presidente do 
Banco Central entre 1985 e 
1987 - época em que a direto-
ria também era composta por 
André Lara Rezende e Pérsio 

Arida, que, juntos, participa-
ram da elaboração do Plano 
Cruzado. Antes, de 1974 a 
1979, Bracher já havia sido 
diretor de câmbio do BC.

Fernão também foi vice-
presidente do Bradesco, antes 
de fundar o BBA, em 1988. 
O banco foi vendido ao Itaú 
em 2002 por R$ 3,3 bilhões 
e se tornou o banco de inves-
timento da casa dos Villela e 
Setúbal. Bracher deixa cinco 
filhos, Candido (presidente do 
Itaú Unibanco), Beatriz, Edu-
ardo, Elisa e Carlos, além de 
15 netos e 3 bisnetos.

IRB e Mongeral vão à universidade 
em busca de inovação

A partir do dia 18, estu-
dantes de graduação e pro-
fissionais do IRB Brasil RE 
e da Mongeral Aegon vão se 
reunir diariamente na PUC-
Rio em busca de soluções 
inovadoras para o mercado 
de seguros e resseguros. É a 
segunda edição do Insurte-
ch Innovation Program, que 
estimula o desenvolvimento 
de novos produtos, servi-
ços e processos baseados 
em tendências tecnológicas 
como blockchain, ciência de 
dados, machine learning, in-

ternet das coisas e realidades 
virtual e aumentada.

“O Insurtech é disruptivo 
e agrega valor a um mercado 
extremamente tradicional. 
Temos um padrão vencedor 
e de longa data, mas che-
gamos em um momento na 
nossa economia que é pre-
ciso inovar. Nesse sentido, 
o programa contribui com 
ideias, modelos e discussões 
para pensarmos em como fa-
zer mais e melhor”, destaca 
o diretor de TI do IRB, Mar-
celo Hirata.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2019 DA COOPERATIVA DE CONSUMO 
DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E 

VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS 
E HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONSUCOOP IMPERIAL.
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, 
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO - CONSUCOOP IMPERIAL, CNPJ 28.719.022/0001-
25, NIRE 334.0005591-8, Inscrição Estadual nº 87.438.589, com sede na 
Rua Teresa nª 608, Salas 214 e 215, bairro Alto da Serra, Petrópolis, RJ, 
CEP 25625-018, convida a presença de todo o quadro societário composto 
de (20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 23 de 
fevereiro de 2019 com primeira chamada as 09:00h, segunda chamada as 
10:00h e terceira e última chamada as 11:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019 em cumprimento ao Artigo 
44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado em 
local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via 
e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com 
número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: 
(1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 
2018; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das 
perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios 
necessários no exercício 2018; (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório 
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2019. 
Petrópolis/RJ, 12 de fevereiro de 2019. 

Roberto Becker - Diretor Presidente - CPF 856.007.337-04.

SERVIÇO REGISTRAL 
7° OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Décio Luiz Gomes - Registrador 

Rua Sete de Setembro, 32 — 3° andar — Tel: 2232-9744 — 
CEP: 20050-009 — CNPJ: 30.715.734/0001-18 

EDITAL
DECIO LUIZ GOMES, Oficial Registrador do Serviço do 7° Ofício 
do Registro de imóveis da Comarca do Rio de Janeiro, portador da 
matrícula n° 90/230 da CGJ/RJ — Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente 
edital virern ou dele notícia tiverem que, atendendo ao que Ihe 
requer ITAÚ UNIBANCO S/A, com sede em São Paulo/SP, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 60.701.190/0001-04, na qualidade de credor 
fiduciario de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOBREIRA, CPF/
MF sob a n° 937.529.467-68, devedor fiduciante, que se encontra 
em lugar incerto e não sabido, com relação ao imóvel identificado 
por prédio e domínio útil do terreno, na Travessa Braz e Barros 
n° 35, antigo n° 01, na freguesia do Espírito Santo, adquirido nos 
termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imó-
vel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras 
avenças, datado de 18 de julho de 2008, cedido o direito creditório 
conforme a mesmo Instrumento, e registrados neste Serviço do 7° 
Ofício do Registro de lmóveis da Comarca do Rio de Janeiro sob 
os n°s 04 e 05 da matrícula n° 6.667, em 11 de agosto de 2008, 
fica o devedor intimado para pagar as prestações vencidas e 
as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, mais juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais e 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, sob 
Pena de rescisão do respectivo contrato, com perda das presta-
ções já pagas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos após a terceira e última publicação deste edital em jornal de 
circulação nesta cidade, a escolha do credor; purgar o debito, sob 
as penas da Lei. E, para que a notícia chegue ao conhecimento do 
devedor, é passado o presente edital em conformidade com o pa-
rágrafo 4° do artigo 26 da Lei n° 9.514/97. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
aos 31 de janeiro de 2019. Eu, __(Marcelo A.T. de Carvalho — 2° 
Oficial Substituto — cadastro n° 94/1737 da CGJ/RJ), o extrai. E 
eu, __(Décio Luiz Gomes — Oficial Registrador — mat. n° 90/230 
— CGJ/RJ), o subscrevo e assino. 

Investimentos estrangeiros têm o menor nível dos últimos 4 anos
Ativos no Brasil 
atraíram menos 
capital externo 
em 2018 ao 
recuarem 18,8%

No ano passado, dimi-
nuiu o número de empresas 
brasileiras adquiridas por es-
trangeiros. Foram 288 ope-
rações, contra 355 em 2017, 
uma retração de 18,8%, o 
menor nível dos últimos 
quatro anos, mostrou um re-
latório da Transactional Tra-
ck Record (TTR). Como já 
acontece há quase 10 anos, 
os norte-americanos foram 
os maiores compradores de 
ativos nacionais. Os setores 
de tecnologia e internet pu-
xaram os investimentos. O 

segmento Tecnologia foi o 
principal alvo dos investido-
res, contabilizando 16 tran-
sações no período, um salto 
de 23% em relação ao mes-
mo intervalo do ano anterior.

O Investimento Estran-
geiro Direto (IED) no Bra-
sil caiu 12% em 2018, de 
US$ 68 bilhões para US$ 
59 bilhões em 2018. Lem-
brando que o fluxo global 
também teve redução. O 
IED mede o capital investi-
do por estrangeiros em um 
país. Ele é considerado por 
economistas como o “bom 
investimento”, já que os 
recursos vão para o capi-
tal produtivo (construção 
de fábricas, infraestrutu-
ra, empréstimos e fusões e 
aquisições).

O primeiro mês de 2019 
terminou com 63 anúncios 
de compra e venda de parti-
cipação envolvendo empre-

sas brasileiras, uma queda 
de 22,2% em comparação 
ao reportado no mesmo pe-
ríodo de 2018. Os resultados 
marcam o pior início de ano 
desde 2015, quando o mer-
cado de M&A brasileiro mo-
vimentou aproximadamente 
R$ 4,3 bilhões. 

Nesse início de ano, as 
empresas norte-americanas 
realizaram seis aquisições 
no país, metade das opera-
ções de janeiro de 2018, em 
um total de R$ 150 milhões 
em investimentos. Destas,
duas foram no setor de Tec-
nologia e duas no segmento 
de Telecomunicações.

“O número de transações 
deste tipo vem diminuindo 
desde 2015, com uma leve 
retomada em 2017, para de-
pois fechar o ano passado 
com expressiva redução”, 
explicou recentemente ao 
G1 o diretor de inteligência 

e pesquisa da TTR, Wagner 
Marques Rodrigues.

EUA

Quase 40% dos investi-
mentos externos no Brasil 
vieram de empresas norte-
americanas, que estão na 
liderança das aquisições 
de negócios no Brasil 
desde 2010. Os franceses 
apareceram em seguida 
no estudo, com 10,4% das 
brasileiras que foram ad-
quiridas, e o Reino Unido, 
com 7,6%.

De acordo com a TTR, o 
setor de tecnologia e internet 
continuou como o mais atra-
tivo para os estrangeiros no 
Brasil, seguido do financeiro 
e de seguradoras. O estudo 
considera fusões e aquisi-
ções, operações de private 
equity (fundos que injetam 
recursos em empresas) e 

venture capital (investimen-
to em negócios em fase ini-
cial). O relatório não leva em 
conta joint ventures (nova 
empresa formada a partir de 
duas).

Apesar do apetite menor 
dos estrangeiros, aquisições 
de peso chamaram atenção 
no setor de tecnologia.

A chinesa State Grid, 
maior empresa do setor elé-
trico do mundo, comprou o 
controle da CPFL Energia 
por R$ 14 bilhões. Outra 
chinesa, a Didi Chuxing, ad-
quiriu o controle da brasilei-
ra 99 por quase R$ 1 bilhão. 
bA brasileira Movile, dona 
do iFood, recebeu aporte de 
US$ 500 milhões, o maior 
investimento já feito na em-
presa.

Destaque nacional

A conclusão da fusão 

anunciada pela Suzano Pa-
pel e Celulose e pela Fibria 
Celulose em 2018, ambas 
empresas brasileiras da in-
dústria de papel e celulose, 
foi eleita pelo TTR como a 
transação destacada de ja-
neiro. O valor do negócio foi
de R$ 36,7 bilhões.

A Suzano foi assessorada 
na operação pelos escritórios 
Cescon, Barrieu Flesch & 
Barreto Advogados e BMA 
– Barbosa Müssnich Aragão. 
Também recebeu assessoria 
do Banco Itaú BBA, Riza 
Capital, Banco Bradesco 
BBI e Bank of America. Por 
seu lado, a Fibria contou 
com a atuação de Mattos Fi-
lho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 
Quiroga Advogados e Ulhôa 
Canto, Rezende e Guerra – 
Advogados. TozziniFreire 
Advogados e Morgan Stan-
ley assessoraram os vende-
dores.

Cerca de 121 mil investidores brasileiros  
com patrimônio superior a R$ 3 milhões 
R$ 2,7 bi de 
investimentos 
oriundos de 77 
milhões de contas

No ano passado, do núme-
ro global de investidores bra-
sileiros cerca de 121 mil con-
tabilizou   patrimônio superior 
a R$ 3 milhões. E esses in-
vestidores de renda mais alta 
(private banking) concluíram 
2018 com um patrimônio total 
de R$ 966 bilhões, informou 
nesta segunda-feira a Associa-
ção Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima). 

Segunda a Anbima, o nú-
mero de contas neste segmen-
to representa um aumento de 
2,5% – ou mais 4 mil clien-
tes ativos em relação a 2017. 
A medição exclui os inves-

timentos em previdência. A 
associação explica que a reco-
mendação é de que o private 
banking considere clientes 
com mais de R$ 3 milhões, 
mas este valor pode variar de 
acordo com a política de cada 
instituição financeira.

No total, o volume apli-
cado em investimentos no 
ano passado somou R$ 2,7 
bilhões (ou 77 milhões de 
contas), um acréscimo de 
9%, incluindo os clientes de 
varejo tradicional e alta ren-
da, além do private banking.

O total aplicado por clien-
tes do varejo tradicional (ge-
ralmente, com renda abaixo 
de R$ 1 milhão) chegou a R$ 
958 bilhões no ano passado, 
alcançando 70,5 milhões 
de contas, ao passo que os 
clientes de alta renda (entre 
R$ 1 milhão e R$ 3 milhões) 
aplicaram R$ 872 bilhões, 
chegando a 6,4 milhões de 
contas ativas.

Cresceu em 2018 o volume 

total de recursos em aplicações 
de renda variável, como ações e 
fundos cambiais, que alcança-
ram R$40,7 bilhões e R$ 44,1 
bilhões, respectivamente. Se-
gundo João Albino, presidente 
do comitê de Private Banking 
da Anbima, houve um decrés-
cimo de investimentos na renda 
fixa devido ao cenário econô-
mico no ano passado. “Tive-
mos uma taxa Selic a 6,5% ao 
ano, isso fez com que esses 
produtos perdessem um pouco 
da atratividade no mercado”, 
afirmou em teleconferência a 
jornalistas.

Para o vice-presidente do 
comitê de Varejo da Anbima, 
Claudio Sanches, vice-presi-
dente do Comitê de Varejo da 
Associação, as aplicações em 
Previdência devem continuar 
crescendo, com clientes bus-
cando investimentos de mais 
longo prazo. “A tendência é que 
cada vez mais clientes saiam da 
renda fixa e busquem produtos 
alternativos”, disse.

BTG Pactual lançará novo  
fundo focado em América Latina

O banco de investimen-
to BTG Pactual informou 
que planeja lançar um 
novo fundo focado em 
América Latina. Para ge-
rir esse fundo contratou 
Will Landers, gestor vete-
rano de portfólio da Bla-
ckRock, que irá chefiar a 
área de fundos de renda 
variável da instituição. 

A BlackRock é uma em-
presa norte-americana, sen-
do a maior em gestão de 
ativos no mundo, sediada 
em Nova York. Opera prin-
cipalmente em ativos e ges-
tão de riscos. 

Ativos

O vice-presidente de 
operações do BTG Pactual 
Asset Management, Allan 
Hadid, confirmou em en-
trevista nesta segunda-feira 
que além de supervisionar 
todos os fundos de ações 
do banco, Landers vai ge-

rir diretamente esse fundo 
dedicado a ativos latino-
americanos.

Landers, que deixou a 
BlackRock em janeiro, vai 
ingressar no BTG Pactual 
como sócio, a partir de 18 
de março, no lugar de José 
Zitelmann, que está dei-
xando o banco para “para 
se dedicar a outros projetos 
profissionais”, informou a 
Reuters. 

Andrea Cardia e Andrea 
Weinberg, analistas que 
deixaram o BlackRock jun-
to com Landers, também 
foram para o BTG. Landers 
supervisionava uma car-
teira de US$ 2 bilhões em 
ativos.

Apesar do BTG tem ges-
tores de carteiras no Brasil, 
Chile e México, o banco 
não oferece atualmente 
aos clientes um fundo de 
ações com uma estratégia 
latino-americana. “Acre-
ditamos que em termos de 

perspectiva de crescimento 
a América Latina está em 
momento favorável para 
lançamento de um fundo”, 
disse Hadid.

Abril

O fundo vai estar aberto 
a investimentos em abril, 
mas Hadid não informou 
meta para o tamanho dele. 
A unidade de gestão de 
ativos do BTG Pactual 
tem R$ 184 bilhões sob 
administração. Cerca de 
R$  9,5 bilhões estão em 
fundos de renda variável, 
segundo o relatório da An-
bima.

A contratação de Landers 
indica como o BTG Pactual 
está recuperando fôlego de-
pois que um juiz o absolveu 
de acusações de corrupção 
em julho.
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Em 2018, a Brasilcap entregou mais de R$ 124 milhões 
para 25 mil títulos de capitalização. O faturamento foi  
de R$ 4,6 bilhões, e as reservas técnicas, de R$ 9 bilhões, 
as maiores do setor. Seguiremos sendo referência 
no mercado de capitalização em 2019.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ 15.138.043/0001-05
brasilcap.com.br

SAC: 0800 729 0800; Ouvidoria: 0800 729 3478; Deficientes Auditivos / Fala: 0800 729 0088

AJUDAMOS 
AS PESSOAS  
A REALIZAREM 
PLANOS.  
DO CLIENTE 
AO ACIONISTA.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais, exceto o Lucro Líquido por ações em reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas, 

Em 2018, a Companhia alcançou lucro líquido de R$ 119,6 milhões, o que representou retorno de 33,6% sobre o 
PL final do ano anterior. O faturamento no exercício foi de R$ 4,6 bilhões. As reservas técnicas ficaram em R$ 9,0 
bilhões, enquanto que o valor dos ativos totais chegou a R$ 10,6 bilhões.
O portfólio de produtos Ourocap, comercializado pelo Banco do Brasil, manteve posição de destaque no 
desempenho da Brasilcap em 2018. Além disso, a Empresa continuou firme em sua jornada de diversificação de 
produtos. O Parcela Premiável, produto desenvolvido em parceria com o Banco Votorantim e que apoia a entidade 
beneficente AACD, teve suas vendas incrementadas em 45% em relação ao exercício anterior, aumentando sua 
participação relativa no faturamento total da Brasilcap. O mesmo ocorreu com o Cap Fiador, solução oferecida para 
garantia de aluguel e que é distribuído por mais de 70 parceiros em todo o País. Destaque para o lançamento, em 
2018, do Boa Sorte, novo produto popular com premiação instantânea, direcionado para ser comercializado pelo 
comércio varejista no geral. Essas iniciativas permitiram que o faturamento fora do balcão BB crescesse 21,8% no 
exercício de 2018 em relação a 2017.
A atividade econômica do País, associada ao controle da inflação, determinaram a manutenção dos níveis da 
taxa de juros SELIC. Essa dinâmica teve forte influência no comportamento do mercado que, embora desafiador, 
criou oportunidades que foram capturadas pela Brasilcap. Seus impactos positivos no desempenho durante o 
exercício permitiram alcançar resultado financeiro da ordem de R$163,4 milhões. A rentabilidade da carteira dos 
investimentos foi de 9,05% no ano (141% do CDI). 
O desempenho da Brasilcap também se reflete nos prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar os planos de vida 
de clientes em todo o País. No exercício de 2018, foi entregue o montante de R$ 124,2 milhões para mais de 25 
mil títulos de capitalização contemplados. 
A Brasilcap está mobilizada para adequar todos os seus produtos de capitalização ao novo momento normativo 
estabelecido pelas Circulares SUSEP nº 569, 576 e 582, todas divulgadas em 2018, que dispõem sobre a operação 
e comercialização dos títulos de capitalização e suas regras de operação, elaboração e divulgação. Este novo 

marco regulatório instituiu as novas modalidades de títulos de capitalização Filantropia e Garantia, as quais se 
juntam às já existentes Tradicional, Popular, Incentivo e Compra Programada. 
A Companhia declara que os ativos financeiros são administrados de acordo com as melhores práticas de gestão 
de Ativos, Passivos e de Riscos. Isso garante a capacidade financeira de honrar todos os seus compromissos, 
inclusive sem a necessidade de alienar os títulos marcados na categoria III – Títulos Mantidos até o Vencimento, 
no montante de R$ 6,3 bilhões, de acordo com os preceitos da Circular SUSEP nº 517/15.
O estatuto social da Brasilcap estabelece o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido 
do exercício após destinações legais. Para o lucro líquido apurado no exercício de 2018, a política de gestão de 
capital da Companhia estabelece diretrizes para a manutenção do Patrimônio Líquido em volume suficiente para 
garantir a solvência da Companhia e ativos líquidos livres, conforme estabelecido pelo órgão regulador, através da 
Resolução CNSP nº 321/15. 
A Brasilcap obteve reconhecimentos importantes durante o ano de 2018. A Companhia foi classificada como a 
número 1 do setor de capitalização pelo anuário Finanças Mais, do jornal Estado de São Paulo, nos seguintes 
quesitos: “Ativos Totais”, “Provisões Técnicas” e “Rentabilidade do Patrimônio Líquido”. A Brasilcap também foi 
contemplada pelo oitavo ano consecutivo com o Certificado Empresa Cidadã 2018. O título, dado pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), reconhece as boas práticas de responsabilidade 
socioambiental adotadas pela Companhia e registradas no Balanço Social e no Relatório Anual 2017.
Agradecimentos

Agradecemos a todos que apoiaram as iniciativas da Companhia, transformando em realidade os nossos projetos. 
Reservamos agradecimento especial aos clientes, aos acionistas, à força de vendas do Banco do Brasil, dos 
Correios, do Banco Votorantim, a todos os demais parceiros comerciais e aos nossos colaboradores.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019
A Administração

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

Ativo
Nota

explicativa 31/12/2018 31/12/2017
Circulante ...................................................................................................... 4.743.778 6.959.487
Disponível ..................................................................................................... 55 35
Caixa e Bancos .............................................................................................. 55 35
Aplicações..................................................................................................... 5 4.726.105 6.935.890
Créditos das Operações de Capitalização ................................................. 8 9.728 11.481
Créditos das Operações de Capitalização ..................................................... 9.728 11.481
Outros Créditos Operacionais .................................................................... 3.306 7.291
Títulos e Créditos a Receber ....................................................................... 9 3.193 3.116
Créditos Tributários e Previdenciários............................................................ 10 36 78
Outros Créditos .............................................................................................. 3.157 3.038
Despesas Antecipadas ................................................................................ 1.391 1.674
Ativo Não Circulante .................................................................................... 5.843.134 4.521.355
Realizável a Longo Prazo  ........................................................................... 5.838.549 4.515.079
Aplicações..................................................................................................... 5 4.613.619 3.409.320
Títulos e Créditos a Receber ....................................................................... 9 1.224.930 1.105.748
Créditos Tributários e Previdenciários............................................................ 10 168.095 166.650
Depósitos Judiciais e Fiscais.......................................................................... 11 1.056.835 939.098
Despesas Antecipadas ................................................................................ - 11
Investimentos  .............................................................................................. 1.162 1.185
Imóveis Destinados a Renda ......................................................................... 119 141
Outros Investimentos...................................................................................... 1.043 1.044
Imobilizado .................................................................................................... 2.318 3.004
Imóveis de Uso Próprio .................................................................................. 161 181
Bens Móveis ................................................................................................... 1.857 2.464
Outras Imobilizações ...................................................................................... 300 359
Intangível ....................................................................................................... 1.105 2.087
Outros Intangíveis .......................................................................................... 1.105 2.087
Total do Ativo ................................................................................................ 10.586.912 11.480.842

Passivo
Nota

explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Circulante ...................................................................................................... 9.123.088 10.132.157

Contas a Pagar ............................................................................................. 13 75.427 175.805

Obrigações a Pagar ....................................................................................... 12.248 30.381
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ....................................................... 2.560 2.313
Encargos Trabalhistas .................................................................................... 3.652 3.588
Impostos e Contribuições ............................................................................... 22.253 100.379
Outras Contas a Pagar ................................................................................... 34.714 39.144
Débitos de Operações com Capitalização ................................................. 12 4.342 4.152

Débitos Operacionais ..................................................................................... 4.342 4.152
Provisões Técnicas - Capitalização  ........................................................... 14 9.043.319 9.952.200

Provisão para Resgates ................................................................................. 8.856.097 9.695.623
Provisão para Sorteios ................................................................................... 127.007 181.470
Provisão Complementar de Sorteio................................................................ 10 3

Provisão para Distribuição de Bônus ............................................................. 60.205 75.104
Passivo Não Circulante................................................................................ 1.082.703 993.268

Exigível a Longo Prazo ................................................................................ 1.082.703 993.268

Contas a Pagar ............................................................................................. 13 268 -

Outras Contas a Pagar ................................................................................... 268 -

Outros Débitos .............................................................................................. 11 1.082.435 993.268

Provisões Judiciais ......................................................................................... 1.082.435 993.268
Patrimônio Líquido ....................................................................................... 15 381.121 355.417

Capital Social.................................................................................................. 231.264 231.264
Reservas de Lucros........................................................................................ 149.857 124.153
Total do Passivo ........................................................................................... 10.586.912 11.480.842

Nota
explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Receitas Líquidas com Títulos de Capitalização................................... 16 590.024 665.328
Arrecadação com Título de Capitalização .................................................. 4.609.884 4.893.328
Variação da Provisão para Resgate ........................................................... (4.019.860) (4.228.000)
Variação das Provisões Técnicas ........................................................... 16 (18.288) (28.365)
Resultado com outras Provisões Técnicas ................................................ (18.288) (28.365)
Resultado com Sorteio ............................................................................ 16 (65.143) (87.090)
Custo de Aquisição .................................................................................. 16 (378.906) (394.620)
Outras Receitas e Despesas Operacionais............................................ 16 3.317 (16.807)
Outras Receitas Operacionais.................................................................... 5.872 4.876
Outras Despesas Operacionais.................................................................. (2.555) (21.683)
Despesas Administrativas ....................................................................... 16 (80.684) (89.621)
Pessoal Próprio .......................................................................................... (47.546) (49.804)
Serviços de Terceiros ................................................................................. (18.047) (15.752)
Localização e Funcionamento .................................................................... (8.773) (13.483)
Publicidade e Propaganda  ........................................................................ (3.688) (5.572)
Publicações ................................................................................................ (205) (266)
Donativos e Contribuições.......................................................................... (2.155) (3.771)
Despesas Administrativas diversas ............................................................ (270) (973)
Despesas com Tributos ........................................................................... 16 (27.268) (30.143)
Resultado Financeiro  .............................................................................. 16 163.386 393.569
Receitas Financeiras  ................................................................................. 911.267 1.217.328
Despesas Financeiras ................................................................................ (747.881) (823.759)
Resultado Patrimonial.............................................................................. 16 (22) 33
Receitas com Imóveis de Renda ................................................................ - 55
Despesas com Imóveis Destinados a Renda ............................................. (22) (22)
Resultado Operacional ............................................................................ 186.416 412.284
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes  ....................................... 16 (66) 19
Resultado antes dos Impostos e Participações .................................... 186.350 412.303
Imposto de Renda ...................................................................................... 10.C (43.207) (100.999)
Contribuição Social..................................................................................... 10.C (38.897) (87.025)
Participação sobre o Lucro ......................................................................... (5.632) (5.635)
Lucro Líquido antes da reversão dos Juros sobre Capital Próprio .... 98.614 218.644
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio ................................................. 20.940 30.065
Lucro Líquido do exercício ...................................................................... 119.554 248.709
Quantidade de ações ................................................................................. 324.000.000 324.000.000
Lucro Líquido por ação ............................................................................... 0,3690 0,7676

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

31/12/2018 31/12/2017

Lucro Líquido do exercício .............................................................................................. 119.554 248.709

Outros Resultados Abrangentes ........................................................................................ - -

Total do Resultado Abrangente do exercício ................................................................ 119.554 248.709
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Reservas de Lucros

Nota
explicativa

Capital
Social

Reserva
Legal

Outras
Reservas

de Lucros
Lucros  

Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ... 231.264 46.253 173.575 - 451.092
Pagamento de Dividendos Adicionais 
referente ao exercício de 2016 ............... 15.3 - - (166.023) - (166.023)
Lucro Líquido do Exercício ................. - - - 248.709 248.709
Pagamento de Dividendos Antecipados 
referente ao 1º semestre de 2017 .......... 15.4 - - - (148.296) (148.296)
Juros sobre Capital Próprio .................... 15.5 - - - (30.065) (30.065)
Constituição da Reserva de Lucro ......... 15.3 - - 70.348 (70.348) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 ... 231.264 46.253 77.900 - 355.417
Pagamento de Dividendos Adicionais 
referente ao exercício de 2017 ............... 15.3 - - (45.477) - (45.477)
Lucro Líquido do Exercício ................. - - - 119.554 119.554
Pagamento de Dividendos Antecipados 
referente ao 1º semestre de 2018 .......... 15.4 - - - (27.433) (27.433)
Juros sobre Capital Próprio .................... 15.5 - - - (20.940) (20.940)
Constituição da Reserva de Lucro ......... 15.3 - - 71.181 (71.181) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ... 231.264 46.253 103.604 - 381.121

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Nota
explicativa 31/12/2018 31/12/2017

Lucro Líquido do exercício .......................................................................... 119.554 248.709
Ajustes para: ................................................................................................. 531.910 632.273
Depreciações e Amortizações ........................................................................ 1.731 2.005
Perda na alienação de Imobilizado e Intangível ............................................. 66 (19)
Variação monetária de longo prazo................................................................ 99 4.786
Variação das Provisões Técnicas .................................................................. 530.014 625.501
Variação das Contas Patrimoniais.............................................................. (419.839) (289.260)
Ativos Financeiros .......................................................................................... 1.005.486 1.012.850
Créditos das Operações de Capitalização ..................................................... 1.753 (964)
Créditos Fiscais e Previdenciários ................................................................. 42 737
Ativo Fiscal Diferido ........................................................................................ (1.445) (13.893)
Depósitos Judiciais e Fiscais.......................................................................... (115.286) (168.578)
Despesas Antecipadas ................................................................................... 294 (189)
Outros Ativos .................................................................................................. 3.866 (1.209)
Contas a Pagar............................................................................................... (18.133) 11.795
Impostos e Contribuições ............................................................................... 59.834 151.766
Outras Contas a Pagar ................................................................................... (4.430) 29.421
Débitos de Operações com Capitalização ..................................................... 190 (10.061)
Provisões Técnicas - Capitalização................................................................ (1.438.895) (1.436.100)
Provisões Judiciais ......................................................................................... 86.617 135.165
Outros Passivos ............................................................................................. 268 -
Caixa gerado pelas Operações ................................................................... 231.625 591.722
Impostos sobre o lucro pagos ........................................................................ (137.649) (246.378)
Caixa líquido gerado nas Atividades Operacionais .................................. 93.976 345.344
Atividades de Investimentos
(+) Recebimento pela Venda: ......................................................................... 63 95
Imobilizado ..................................................................................................... 63 95
(-) Pagamento pela Compra: .......................................................................... (169) (1.108)
Imobilizado ..................................................................................................... (138) (1.007)
Intangível ........................................................................................................ (31) (101)
Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Investimento .................. (106) (1.013)
Atividades de Financiamento
Distribuição de Dividendos pagos .................................................................. 15.3 (72.910) (314.319)
Distribuição de Juros sobre Capital Próprio pagos ........................................ 15.5 (20.940) (30.065)
Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Financiamento ............... (93.850) (344.384)
Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa.............. 20 (53)
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício .............................. 35 88
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício ................................ 55 35

20 (53)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Descrição 31/12/2018 31/12/2017
1 - Receitas......................................................................................................................... 4.615.582 4.898.089
Receitas com Operações de Título de Capitalização.......................................................... 4.632.236 4.917.563
Devoluções e Cancelamentos ............................................................................................. (22.352) (24.235)
Prescrição exigibilidade ....................................................................................................... 5.698 4.706
Receitas não Operacionais ................................................................................................. - 55
2 - Variações das Provisões Técnicas............................................................................. (526.773) (616.267)
Juros e variação monetária das Provisões Técnicas .......................................................... (526.773) (616.267)
3 - Receita Líquida Operacional (1-2) .............................................................................. 4.088.809 4.281.822
4 - Sorteios e Resgates ..................................................................................................... (4.103.291) (4.343.455)
Despesas com Sorteios e Resgates ................................................................................... (4.085.003) (4.315.090)
Provisões de Bônus e Complementar de Sorteios .............................................................. (18.288) (28.365)
5 - Insumos adquiridos de terceiros ................................................................................ (611.095) (629.035)
Materiais, energia e outros .................................................................................................. (16.561) (58.346)
Serviços de terceiros, comissões líquidas........................................................................... (594.534) (570.689)
6 - Valor adicionado bruto (3-4-5) .................................................................................... (625.577) (690.668)
7 - Depreciação, amortização e exaustão ....................................................................... (1.731) (2.005)
8 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (6-7) ........................................... (627.308) (692.673)
9 - Valor adicionado recebido/cedido em transferência ................................................ 911.267 1.217.328
Receitas Financeiras ........................................................................................................... 911.267 1.217.328
10 - Valor adicionado total a distribuir (8-9) .................................................................... 283.959 524.655
11 - Distribuição do Valor Adicionado ............................................................................. 283.959 524.655
11.1) Pessoal ...................................................................................................................... 53.178 55.437
Remuneração direta ............................................................................................................ 23.554 24.041
Benefícios ............................................................................................................................ 5.901 5.631
Encargos ............................................................................................................................. 9.455 10.293
Participação sobre o Lucro .................................................................................................. 5.632 5.635
Outros .................................................................................................................................. 8.636 9.837
11.2) Impostos, taxas e contribuições............................................................................. 109.371 218.167
Federais............................................................................................................................... 109.280 217.988
Estaduais ............................................................................................................................. 20 26
Municipais............................................................................................................................ 71 153
11.3) Remuneração de capitais de terceiros................................................................... 1.856 2.342
Juros .................................................................................................................................... 17 272
Aluguéis ............................................................................................................................... 1.839 2.070
11.4) Remuneração de capitais próprios ........................................................................ 119.554 248.709
Dividendos ........................................................................................................................... 27.433 148.296
Juros sobre Capital Próprio ................................................................................................. 20.940 30.065
Lucros retidos ...................................................................................................................... 71.181 70.348

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Brasilcap Capitalização S.A., denominada “Companhia” ou “Brasilcap”, é uma sociedade por ações, sediada no
Rio de Janeiro, situada à Rua Senador Dantas, 105 - 9º e 10º andares, Centro, autorizada pela Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP) a comercializar planos de Capitalização, bem como os demais produtos e serviços
admitidos às sociedades de Capitalização. A Companhia iniciou suas atividades em julho de 1995 e opera em todas
as unidades da federação, sendo o principal canal de distribuição a rede de agências do Banco do Brasil, acionista
controlador da BB Seguros Participações S.A.
A Brasilcap Capitalização S.A. tem como principais acionistas (Ações Ordinárias - ON), a BB Seguros Participações
S.A. com 49,99%, Icatu Seguros S.A. com 25,00%, Companhia de Seguros Aliança da Bahia com 23,75% e demais
acionistas com 1,26%. A Composição Acionária completa, incluindo as Ações Preferenciais - PN, está demonstrada
na nota explicativa 15.1.
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2. Apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras
2.1. Base de preparação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que tenham sido referendados pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da própria SUSEP, vigentes na
data de divulgação dessas Demonstrações Financeiras.
Em 30 de julho de 2015, a SUSEP emitiu a Circular nº 517 e subsequentes atualizações, que, dentre outros
assuntos, alterou o plano de contas, modelos de divulgação das Demonstrações Financeiras e informações
mínimas para notas explicativas.
A Circular SUSEP nº 569 de 02 de maio de 2018, que dispõe sobre a operação de capitalização, as modalidades,
elaboração e comercialização de Títulos de Capitalização e sua complementar Circular SUSEP nº 576 de 28 de
agosto de 2018, que estabelece regras para a elaboração, a operação e a propaganda e material de comercialização
de Títulos de Capitalização, estabeleceram um novo Marco Regulatório no segmento de Capitalização, que revogou
a Circular SUSEP nº 365, entre outras. Ambas entraram em vigor a partir de 31 de agosto de 2018, apresentando um
período de transição até 28 de abril de 2019, de acordo com a Circular SUSEP nº 582 de 19 de dezembro de 2018.
Nas presentes Demonstrações Financeiras, o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 está sendo
apresentado comparativamente aos valores referentes ao último balanço anual, com data-base de 31 de dezembro
de 2017, assim como as Demonstrações de Resultados, de Resultados Abrangentes, das Mutações do Patrimônio
Líquido, dos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado da Companhia estão apresentadas para os exercícios em 31
de dezembro de 2018 e de 2017.
Todas as principais práticas contábeis e critérios de apuração relevantes para as Demonstrações Financeiras
foram aplicadas em sua elaboração (nota explicativa 3).
2.2. Base de mensuração
As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens
materiais reconhecidos nos Balanços Patrimoniais:
• Os Instrumentos Financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado; e
• Os Instrumentos Financeiros derivativos mensurados a valor justo.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e corresponde ao
ambiente econômico de atuação da Companhia. Todas as informações estão expressas em milhares de reais e
arredondadas para o milhar mais próximo.
2.4. Aprovação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em
reunião datada de 05 de fevereiro de 2019.
2.5. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com as normas CPC, SUSEP e CNSP requer que a
Administração faça estimativas, julgamentos e premissas para os registros de certas transações que afetam
os Ativos e Passivos, as Receitas e Despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas
Demonstrações Financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva
realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas
às Demonstrações Financeiras referem-se ao registro dos Passivos relacionados às Provisões Técnicas “Provisão
para Sorteio a Realizar (PSR) e Provisão para Distribuição de Bônus (PDB)”, ao valor justo dos Instrumentos
Financeiros, ao valor do desembolso provável refletidos na Provisão para Ações Judiciais e da apuração dos
demais saldos sujeitos a esta avaliação e dos Impostos Diferidos.
Revisões periódicas são feitas sobre as estimativas e premissas, e o reconhecimento contábil de efeitos que,
porventura surjam, são efetuados no Resultado do Período em que as revisões ocorrem.
Informações adicionais sobre as estimativas encontram-se nas seguintes notas:
• Nota explicativa 3.9.3 - Provisão para Sorteio a Realizar (PSR);
• Nota explicativa 3.9.6 - Provisão para Distribuição de Bônus (PDB);
• Nota explicativa 5.3 - Avaliação do valor justo de determinados Instrumentos Financeiros;
• Notas explicativas 3.10.1 - Avaliação pelo Custo Amortizado das Provisões; e
• Nota explicativa 10 - Reconhecimento e avaliação de Créditos Tributários Diferidos.
2.6. Gestão do Capital
Na Gestão do Capital, a Companhia observa a alocação de Capital Baseado em Risco, conforme normas vigentes
da SUSEP, tendo como objetivo manter o PLA - Patrimônio Líquido Ajustado acima do CMR - Capital Mínimo
Requerido.
Nas últimas datas-base, considerando as normas vigentes em cada período, a Solvência da Companhia
apresentava-se conforme o quadro abaixo:
Exigência de Capital Mínimo Requerido 31/12/2018 31/12/2017
Patrimônio Líquido ...................................................................................................... 381.121 355.417
Despesas Antecipadas .................................................................................................. (1.391) (1.685)
Créditos Tributários Diferença Temporária ................................................................... (66.291) -
Ativo Intangível .............................................................................................................. (1.105) (2.087)
Obras de Arte ................................................................................................................ (3) (5)
Ajuste Econômico - 2.1 Líquido de Impostos ................................................................ 100.114 74.704 (1)
Ajuste Econômico - Superavit das Provisões Realistas ................................................ 29.754 85.810 (1)
1. Patrimônio Líquido Ajustado  ................................................................................ 442.199 512.154
Capital Base .................................................................................................................. 10.800 10.800
Capital Adicional de Crédito .......................................................................................... 52.728 139.408
Capital Adicional de Subscrição  ................................................................................... 34.580 36.081
Capítal de Risco de Mercado ........................................................................................ 178.599 148.056 (1)
Capital Adicional Operacional ....................................................................................... 23.464 26.364
Benefício da Correlação entre Riscos ........................................................................... (52.615) (77.216) (1)
2. Capital de Risco....................................................................................................... 236.756 272.693
Solvência = Razão entre PLA e CMR - % .................................................................. 186,77% 187,81%
Excesso de Capital - R$ mil ........................................................................................ 205.443 239.461
(1) Conforme comunicado em maio de 2018 pela Coordenação de Monitoramento de Solvência e Contabilidade
da SUSEP, os valores referentes a 31 de dezembro de 2017 foram alterados para alinhamento dos parâmetros e
premissas da parcela de Risco de Mercado com os ajustes econômicos ao PLA, conforme sistema de críticas aos
dados do FIP-Formulário de Informações Periódicas para a SUSEP.
A partir do ano de 2017 a exigência de capital para cobertura do Risco de Mercado é de 100%, conforme definido
na Resolução CNSP nº 321/2015.
Os normativos vigentes definem que o volume de Ativos Livres Líquidos, calculados a valor de mercado, devem ser
de no mínimo 20% do Capital de Risco para fins de liquidez, necessários para garantir a Solvência.
O quadro abaixo espelha os montantes e os percentuais de Solvência observados nos últimos períodos:
Exigência de Ativos Livres Líquidos 31/12/2018 31/12/2017
Ativos Livres (nota explicativa 7) ................................................................................... 478.024 528.426
CR para fins de liquidez ................................................................................................ 249.104 272.990 (1)
Volume mínimo de Ativos Líquidos Livres (20% do CR) ............................................... 49.821 54.598 (1)
Excesso de Liquidez ................................................................................................... 428.203 473.828 (1)
(1) Conforme comunicado em maio de 2018 pela Coordenação de Monitoramento de Solvência e Contabilidade
da SUSEP, os valores referentes a 31 de dezembro de 2017 foram alterados para alinhamento dos parâmetros e
premissas da parcela de Risco de Mercado com os ajustes econômicos ao PLA, conforme sistema de críticas aos
dados do FIP-Formulário de Informações Periódicas para a SUSEP.
O Capital de Riscos (CR) para fins de Excesso de Liquidez é equivalente ao capital de riscos obtido ao se
desconsiderar, no cálculo do Capital para Risco de Mercado, os fluxos de operações não registradas, conforme
definido na Resolução CNSP nº 360/2017.
3. Principais práticas contábeis
As práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos e anos
apresentados nas Demonstrações Financeiras.
3.1. Resumo das principais práticas contábeis
As práticas contábeis mais relevantes adotadas são:
3.1.1. Balanço Patrimonial
Conforme a Circular SUSEP nº 517/2015, o Balanço Patrimonial está classificado em Ativo e Passivo Circulante e
Não Circulante.
No Ativo Circulante são classificados os créditos que possuem prazo de realização de até 12 (doze) meses após a
data do Balanço, dentre os quais se destacam a totalidade das Aplicações Financeiras classificadas na Categoria
de valor justo através do resultado, bem como as Aplicações Financeiras classificada na categoria mantidos até o
vencimento, que possuam vencimento contratual até 12 (doze) meses contados da data do Balanço.
No Ativo Não Circulante estão classificados aqueles que possuem prazo de realização superior a 12 (doze) meses
contados da data do Balanço, e aqueles para os quais o prazo de realização é indeterminado, como é o caso dos
Depósitos Judiciais.
No Passivo Circulante estão apresentadas as exigibilidades que tem prazo de realização, contratual ou estimado,
de até 12 (doze) meses seguintes à data do Balanço. As principais exigibilidades que compõem o Passivo Circulante
são as Provisões Técnicas, para as quais, independentemente do prazo de vencimento contratual dos Títulos de
Capitalização, há o direito de resgate, pelos titulares, dos montantes registrados antes da data de vencimento e

após o período de carência de cada título sendo que, estes últimos não ultrapassam 12 (doze) meses para nenhum 
dos produtos comercializados pela Companhia.
No Passivo Não Circulante são registradas as exigibilidades que possuem prazo de liquidação contratual ou 
estimado após os 12 (doze) meses seguintes à data do Balanço, bem como prazos de vencimento indeterminados, 
como ocorre, por exemplo, no caso das Provisões Fiscais, Ações Judiciais Cíveis e Trabalhistas.
3.2. Instrumentos Financeiros
Classificação e Mensuração
Em atendimento aos Pronunciamentos Técnicos CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, a Companhia efetuou a avaliação 
de seus Instrumentos Financeiros, inclusive derivativos. Os Ativos e Passivos Financeiros são classificados e 
mensurados conforme descritos a seguir:
Caixa e Bancos (Disponível)
Caixa e Bancos abrangem saldos de Caixa e Investimentos Financeiros com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação e que tenham objetivo de cumprir pagamentos de curto prazo. Limites de 
créditos bancários que tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Companhia 
são incluídos como um componente das disponibilidades para fins das Demonstrações dos Fluxos de Caixa.
Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado
São Ativos Financeiros adquiridos com o propósito de serem frequente e ativamente negociados, são contabilizados 
pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos no período, ajustados ao valor justo e classificados no 
Ativo Circulante. Os rendimentos, as valorizações e desvalorizações sobre esses ativos são reconhecidos no 
resultado do período.
Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento
São Ativos Financeiros para os quais a Companhia possui a intenção e a capacidade financeira para sua manutenção 
em carteira até o vencimento, são contabilizados pelo Custo Amortizado de qualquer perda por Redução ao Valor 
Recuperável, acrescidos dos rendimentos auferidos no período, que são reconhecidos no resultado.
Passivos Financeiros ao Custo Amortizado
Os Passivos Financeiros que não são classificados como a Valor Justo através do resultado estão classificados 
nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente são mensurados pelo Custo 
Amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros. As despesas de juros são apresentadas na Demonstração 
do Resultado, na rubrica Resultado Financeiro.
Empréstimos e Recebíveis
São Ativos Financeiros representados pelos Títulos de Capitalização a receber e demais Contas a Receber, que 
são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos das transações. Após o reconhecimento inicial, 
esses Ativos Financeiros são mensurados pelo custo amortizado ajustado, quando aplicável, por Reduções ao 
Valor Recuperável.
3.3. Créditos Tributários Diferidos
Os Créditos Tributários Diferidos de Imposto de Renda foram constituídos com base nas alíquotas vigentes na data-
base das Demonstrações Financeiras. No caso da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, os Créditos Tributários 
foram constituídos com a alíquota vigente de 20% para os ajustes temporais com previsão de realização até 31 de 
dezembro de 2018 e à alíquota de 15% para aqueles com previsão de realização a partir de 01 de janeiro de 2019. 
3.4. Investimentos
Os Investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, quando aplicável, de provisão para eventuais perdas 
na sua realização e depreciação acumulada para o Imóveis destinados a Renda.
A taxa de depreciação para os Imóveis Urbanos não destinados ao uso próprio é de 4% ao ano, sendo depreciado 
em 25 (vinte cinco) anos.
3.5. Imobilizado
Os itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de Redução ao Valor Recuperável (Impairment) acumuladas, se houver.
 A Administração, com base no histórico de perdas da Companhia para atendimento ao CPC 01(R1), aprovado pela 
Circular SUSEP nº 517/2015, entende que não há evidências de perda do valor recuperável dos mesmos, bem 
como estes são realizáveis em prazos satisfatórios.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas 
de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As taxas de depreciação aplicadas estão ligadas à vida útil econômica dos bens, conforme segue: 
Bens Prazo de Vida Útil (anos) Taxa Anual de Depreciação
Edificações ................................................................ 25 4%
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros ......................... 10 10%
Instalações ................................................................ 10 10%
Móveis, Máquinas e Utensílios .................................. 10 10%
Equipamentos de Informática .................................... 5 20%
Veículos ..................................................................... 5 20%
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício 
financeiro, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
3.6. Intangível
Os itens do Ativo Intangível são representados por gastos com desenvolvimento e implantação de sistemas 
informatizados. A taxa de amortização é de 20%, sendo amortizados por um prazo de 5 (cinco) anos, a partir do 
início de sua utilização.
3.7. Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Ativos Financeiros
Um Ativo Financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação, 
para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no 
seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo, e se aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados, que 
podem ser estimados de uma maneira confiável.
3.8. Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente
As provisões para Imposto de Renda e para Contribuição Social foram calculadas considerando para o IRPJ a 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10% sobre a parcela do lucro excedente a 
R$ 240 ao ano, e para a CSLL à alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de renda.
3.9. Provisões Técnicas
As Provisões Técnicas da Brasilcap são estabelecidas considerando o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15 
de julho de 2015 e na Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015 e suas alterações posteriores.
3.9.1 Provisão Matemática para Capitalização (PMC)
A Provisão Matemática para Capitalização é constituída para cada título em vigor ou suspenso enquanto não 
ocorrido o evento gerador de resgate do título e abrange a parcela dos valores arrecadados com aplicação das 
respectivas cotas de capitalização. É calculada a partir da emissão da parcela única ou primeira parcela do Título 
de Capitalização ou a partir da informação quanto ao pagamento por parte do subscritor, para as demais parcelas. 
Mensalmente é capitalizada pela taxa de juros definida no plano e atualizada pela taxa de remuneração básica 
aplicada à caderneta de poupança.
As Taxas de Carregamento e Índices de Comercialização dos principais produtos comercializados pela Companhia 
são feitas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP e possuem os seguintes percentuais:
Produtos Taxa de Carregamento Índice de Comercialização

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Títulos de Pagamentos Mensais (PM) 7,18% 7,18% 5,12% 4,82%
Títulos de Pagamentos Únicos (PU) 13,65% 13,65% 9,06% 9,14%
Total ...................................................................... 7,32% 7,14%
3.9.2. Provisão para Resgates (PR)
As Provisões para Resgate de Títulos Vencidos e Antecipados são constituídas pelos valores de saldo de resgate 
dos títulos com prazos de capitalização finalizados e rescindidos, atualizados monetariamente no período entre a 
data do direito do resgate e a efetiva liquidação. A metodologia de cálculo desta provisão consiste na atualização do 
saldo de resgate dos títulos, que equivale ao saldo da Provisão Matemática para Capitalização na data do evento 
gerador, atualizado pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, conforme definida no 
plano, até a data do efetivo pagamento do valor resgatado ao titular. Entende-se como data do evento gerador, no 
caso de Títulos Vencidos, a data de final de vigência e, para Títulos Antecipados, a data de solicitação de resgate 
ou a data de cancelamento após o prazo de suspensão.
3.9.3. Provisão para Sorteio a Realizar (PSR)
Os valores destinados à constituição da Provisão para Sorteio a Realizar foram calculados sobre o valor nominal 
dos títulos, com base em Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP, e a baixa da Provisão de Sorteio 
a Realizar foi registrada pelo valor equivalente ao risco decorrido, ou seja, o saldo da Provisão para Sorteio a 
Realizar representa os valores custeados dos sorteios ainda não realizados. A metodologia de cálculo desta 
provisão consiste na acumulação de aportes que provêm de percentual(ais) de cota(s) de sorteio(s) aplicáveis 
sobre o(s) pagamento(s), conforme estabelecido(s) no plano e de baixas que provêm do valor equivalente ao risco 
decorrido. Essa provisão é mensalmente capitalizada pela respectiva taxa de juros e/ou atualizada pelo índice de 
atualização do plano.
3.9.4. Provisão para Sorteio a Pagar (PSP)
A metodologia de cálculo desta provisão consiste na constituição dos valores das premiações dos títulos 
contemplados em sorteios, no período entre a data do sorteio e a data da efetiva liquidação, atualizados 
monetariamente pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
3.9.5. Provisão Complementar de Sorteios (PCS)
A Provisão Complementar de Sorteio deve ser constituída mensalmente para complementar a Provisão de Sorteios 
a Realizar e utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas ao valor esperado dos Sorteios a Realizar. 
De forma geral, será necessária apenas nos casos de sorteios referentes à Premiação Instantânea e Contemplação 
Obrigatória. A reversão ou sua baixa se dá na efetiva contemplação do sorteio, ou ainda, a partir do momento em 
que o saldo da Provisão de Sorteios a Realizar da modalidade de sorteio com contemplação obrigatória for superior 
ao seu respectivo valor esperado.
3.9.6. Provisão para Distribuição de Bônus (PDB) 
A Provisão para Distribuição de Bônus deve ser constituída enquanto não ocorrido o seu evento gerador e abrange 
os valores relativos à concessão de bônus por fidelização, de bônus em Renda Variável ou de Bônus em Renda Fixa.
A Provisão para Distribuição de Bônus por fidelização tem como objetivo garantir a concessão de bônus aos 
clientes que permanecerem ativos e adimplentes até o fim da vigência dos Títulos de Capitalização que em Nota 
Técnica Atuarial possuam esta previsão. A metodologia de cálculo desta provisão consiste no acúmulo de aportes 
mensais que provêm de 50% da atualização monetária da Provisão Matemática para Capitalização.
A Provisão para Distribuição de Bônus em Renda Variável representa uma parte do resgate do Título de 
Capitalização vinculada a um fundo de investimento em ações. A sua variação é constituída pelos aportes mensais 
e pela oscilação das cotas do respectivo fundo. A metodologia de cálculo da provisão de Renda Variável consiste 
no acúmulo de aportes que provêm de percentual(ais) aplicável(eis) sobre o(s) pagamento(s), conforme cotizações 
estabelecidas nos planos de capitalização, que são convertidos em cotas do fundo de ações, na data estabelecida 
no plano, sofrendo a variação dos índices referentes a essas cotas.
A Provisão para Distribuição de Bônus em Renda Fixa representa um acréscimo sobre o valor da tabela de resgate 
de um percentual fixo, para o título que tiver todos seus pagamentos quitados. A metodologia de cálculo dessa 
provisão consiste na incidência mensal de percentual fixo definido no plano sobre o saldo da Provisão Matemática 
para Capitalização, sem atualização monetária, que para efeito de representação é calculada pela aplicação de 
um percentual definido no plano sobre o custo de capitalização e seu montante capitalizado mensalmente pelos 
juros do plano.
3.9.7. Prescrição de Títulos de Capitalização 
A Companhia movimenta, nas Provisões para Resgates de Títulos Vencidos, Antecipados e de Sorteio a Pagar, a 
baixa dos valores prescritos, atendendo às disposições previstas no Código Civil quanto ao instituto da prescrição. 
O prazo de prescrição aplicável à capitalização é de 5 (cinco) anos, contados do término de vigência do título, para 
pagamento de valores de resgate, ou do sorteio, para pagamento de premiações.
3.10. Provisões, Ativos e Passivos contingentes
3.10.1. Provisões para Ações Judiciais
As provisões para as Ações Judiciais relacionadas a tributos, contribuições e outras obrigações de natureza fiscal, 
objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente e atualizadas mensalmente pela TR ou pela SELIC, 
conforme legislação vigente, e são contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico Interno e 
dos Consultores Legais Independentes sobre o provável resultado dos processos judiciais. As provisões são 
constituídas quando a Administração avalia que uma saída de recursos é provável de ocorrer até o encerramento 
dos processos judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado. Os valores referentes aos questionamentos 
relativos à ilegalidade de tributos, contribuições e outras obrigações de natureza fiscal estão contabilizados na 
rubrica “Outros Débitos - Provisões Fiscais”, no Passivo Não Circulante, independentemente da probabilidade de 
perda, por se tratar de obrigações legais. Os correspondentes Depósitos Judiciais estão contabilizados na rubrica 
“Depósitos Judiciais e Fiscais”, no Ativo Não Circulante, e são atualizados monetariamente pela TR ou pela SELIC, 
conforme legislação vigente.
As Ações Judiciais de natureza cível e trabalhista, objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente 
e atualizadas mensalmente de acordo com a avaliação do Departamento Jurídico Interno e Consultores Legais 
Independentes. As provisões são constituídas quando a Administração avalia que uma saída de recursos é provável 
de ocorrer até o encerramento dos processos judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado.
Os Depósitos Judiciais Trabalhistas são contas consideradas à disposição do Juízo e são corrigidos pelo índice da 
poupança, conforme art. 899 § 4º da Lei 13.467/2017.
3.10.2. Provisões
Em atendimento ao CPC 25, a Companhia provisiona suas obrigações prováveis e apenas divulga em notas 
explicativas as consideradas possíveis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de reais)

3.11. Apuração do Resultado
As receitas de capitalização são reconhecidas no resultado a partir da data de emissão do título quando se trata 
de produto de Pagamento Único (PU) ou do vencimento da 1ª parcela de Produto de Pagamento Mensal (PM) ou 
Periódico (PP) e a partir do conhecimento dos recebimentos dos Títulos de Capitalização nas demais parcelas de 
produtos PM ou PP. O reconhecimento das despesas de Provisão Matemática para Resgates, Provisão para Sorteio 
e demais Custos de Aquisição necessários à comercialização dos títulos acompanha a forma de contabilização da 
receita. As Receitas e Despesas Financeiras são reconhecidas nas respectivas competências, sendo estimadas 
com base nas taxas de juros e atualizações monetárias contratadas. A Companhia por meio de Estudo Técnico 
comprovou que não há necessidade de diferir as receitas de títulos de Pagamento Único - PU, uma vez que as 
despesas residuais subsequentes à emissão dos títulos são irrelevantes.
3.12. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas, mas ainda não foram referendadas em 31 de dezembro de 
2018 e não serão adotadas de forma antecipada pela Companhia.
• IFRS 9 - (CPC 48 - Instrumentos Financeiros) - O Comitê de Pronunciamento Contábil colocou esta norma em
vigor 01 de janeiro de 2018, mas ainda não foi referendado pela SUSEP, que prevê a sua adoção em conjunto com 
• IFRS 17 - Contratos de seguros a partir de 01 de janeiro de 2021.
• IFRS 16 - Leasing (CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil) - Entra em vigor a partir de 01 de
janeiro de 2019, mas ainda não foi referendado pela SUSEP.
• IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamentos de impostos sobre o lucro - Entra em vigor a partir de 01 de janeiro
de 2019, mas ainda não foi referendado pela SUSEP.
4. Gerenciamento de Riscos
4.1. Governança dos Riscos
A estrutura de governança de riscos da Companhia contempla os Riscos de Crédito, de Mercado, de Liquidez,
Legal e Operacional.
Por princípio e observância das boas práticas de Gestão de Riscos, a estrutura e processos de gestão e governança
contemplam os seguintes aspectos:
• Segregação de funções: negócio x risco;
• Estrutura específica para avaliação e monitoramento de riscos;
• Decisões colegiadas;
• Política de Gestão de Riscos;
• Declaração de Apetite a Riscos;
• Normas de Gestão de Riscos nas dimensões Corporativa estratégica e Operacional;
• Norma de apuração da Solvência e Liquidez com base no CMR;
• Norma de validação de metodologias, processos e sistemas; e
• Referência às boas práticas de gestão.
A estrutura atual de Gestão de Riscos é constituída pelas Gerências de Riscos Corporativos e de Controles Internos
e Compliance, subordinada diretamente ao Gerente Executivo de Riscos, Controles Internos e Compliance, o
qual exerce a função de Gestor de Riscos previsto na Circular SUSEP nº 517/15. Esta Gerência Executiva está
vinculada à Diretoria Administrativo-Financeira, Riscos e Compliance.
Além da Diretoria da Companhia, a Governança dos Riscos é realizada através da estrutura de Comitês de
Assessoramento ao Conselho de Administração, que conta com Comitê de Riscos - CORIS e Comitê de Auditoria.
O Gestor de Riscos é membro do Comitê de Riscos, o qual relata os principais aspectos da Gestão de Riscos e
possui acesso direto e independente ao Conselho de Administração, conforme definido na Política de Gestão de
Riscos da Companhia.
A Auditoria Interna, órgão permanente da Companhia, é responsável por avaliar e emitir opiniões periódicas sobre
os processos de gestão de riscos da Companhia. Os pontos identificados pelos auditores são registrados como
recomendações de auditoria e geram ações administrativas e gerenciais de melhoria, para tratamento das causas
e efeitos de cada fragilidade observada.
4.2. Risco de Mercado
4.2.1. Política de Riscos de Mercado
A Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração, contempla todos os Ativos Financeiros e a
utilização de instrumentos Derivativos.
A área de Riscos é responsável pelo acompanhamento e verificação do enquadramento da carteira às normas
internas e regulamentares e aos limites de exposição aos riscos aprovados pela Companhia. As informações sobre
exposição para acompanhamento dos riscos, bem como eventuais desenquadramentos são reportados ao Gerente
de Investimentos, ao Superintendente e ao Diretor responsáveis pela Gestão da Carteira de Ativos Financeiros da
Companhia, ao Gestor de Riscos e aos Órgãos de Governança, conforme suas alçadas. As informações sobre a
Gestão de Riscos são apresentadas nas reuniões do Comitê de Riscos e do Comitê Financeiro.
4.2.2 Exposição ao Risco de Mercado
A demonstração da exposição ao Risco de Mercado da Companhia nos últimos períodos pode ser vista no quadro a seguir:
Fatores de Risco 31/12/2018 31/12/2017
Taxa de Juros Pré-Fixada .......................................................... 8.095.157 87,17% 7.110.752 69,20%
Derivativos p/ Hedge (Ajustes) ................................................... (14) - (489) -
Taxa de Juros Pós-Fixada.......................................................... 425.281 4,58% 1.989.524 19,36%
Cupom de IPCA.......................................................................... 766.156 8,25% 1.175.600 11,44%
TR Ativo ...................................................................................... - - 62 -
Ações Companhia Aberta........................................................... 370 - - -
Caixa / Compromissadas 1 dia................................................... 295 - 288 -
Total ........................................................................................... 9.287.245 100,00% 10.275.737 100,00%
4.2.3. Análise de Sensibilidade
Para elaboração da Análise de Sensibilidade das posições passivas e ativas da Companhia, considerou-se a 
possibilidade de ocorrência de um cenário eventual, no qual a taxa básica de juros e os cupons de juros dos papéis 
indexados a índices de inflação sofreriam aumento ou redução da ordem de 100 basis points (+/- 1 ponto percentual). 
Esta metodologia não faz juízo de qual choque poderia ocorrer sobre os fatores de riscos, atribuindo variação unitária 
a esses fatores e considerando que variações de outra grandeza teriam impactos proporcionais sobre os montantes 
da carteira de investimentos. Os resultados dos testes nos últimos períodos são mostrados na tabela a seguir:

31/12/2018 31/12/2017

Efeito em Milhares de Reais

Patrimônio
Líquido
Após IR

Resultado
do Exercício 
Antes do IR

Patrimônio
Líquido
Após IR

Resultado
do Exercício 
Antes do IR

Elevação da Taxa em 1 ponto percentual
Taxa de Juros Pré-Fixada ........................................... (67.131) (122.057) (53.611) (97.474)
Taxa de Juros Pós-Fixada........................................... (7) (13) 17 31
Cupom de IPCA........................................................... (7.799) (14.180) (12.241) (22.257)
TR Passivo (Títulos de Capitalização) ........................ 54.407 98.921  70.461  128.111
Total ............................................................................ (20.530) (37.329) 4.626 8.411
Redução da Taxa em 1 ponto percentual
Taxa de Juros Pré-Fixada ........................................... 69.193 125.806 55.174 100.316
Taxa de Juros Pós-Fixada........................................... 7 13 (18) (32)
Cupom de IPCA........................................................... 8.045 14.628 12.694 23.079
TR Passivo (Títulos de Capitalização) ........................ (55.971) (101.766) (72.569) (131.944)
Total ............................................................................ 21.274 38.681 (4.719) (8.581)
O quadro abaixo mostra a composição de Ativos e Passivos da Companhia:

31/12/2018 31/12/2017
Ativo Total .............................. 10.586.912 100,00% Ativo Total ......................... 11.480.842 100,00%
Aplicações Financeiras............ 9.287.245 87,72% Aplicações Financeiras....... 10.275.737 89,50%
Fundo de Renda Variável + 
BB 400mil (1) ........................... 52.479 0,50%

Fundo de Renda Variável + 
BB 400mil (1) ...................... 69.473 0,61%

Depósitos Judiciais (2) ............ 1.056.835 9,98% Depósitos Judiciais (2) ....... 939.098 8,18%
Demais Ativos (4) .................... 190.353 1,80% Demais Ativos (4) ............... 196.534 1,71%
Passivo Total ......................... 10.586.912 100,00% Passivo Total .................... 11.480.842 100,00%
Provisões Técnicas ................. 9.043.319 85,42% Provisões Técnicas ............ 9.952.200 86,69%
Provisões Judiciais (3)............. 1.081.149 10,21% Provisões Judiciais (3)........ 992.123 8,64%
Demais Passivos (5)................ 81.323 0,77% Demais Passivos (5)........... 181.102 1,57%
Patrimônio Líquido................... 381.121 3,60% Patrimônio Líquido.............. 355.417 3,10%
As oscilações dos Fundos de Renda Variável(1) não afetam os resultados da Companhia uma vez que lastreiam a 
Provisão para Distribuição de Bônus em igual valor. Os resultados destas oscilações são totalmente creditados ou 
debitados aos titulares dos produtos Ourocap Flex. 
Os valores registrados no Ativo como Depósitos Judiciais (2) e, no Passivo, como Provisões Judiciais (3) são 
contas de mesma natureza, cuja diferença representa 0,23% em 31 de dezembro de 2018 e 0,46% em 31 de 
dezembro de 2017 em relação aos passivos totais. Uma vez efetuado o depósito judicial, qualquer alteração na sua 
remuneração afetará tanto a obrigação quanto o ativo representado pelo depósito, com efeito nulo sobre o balanço 
da Companhia. Essas características e o fato desses ativos e passivos não poderem ser negociados justificam sua 
exclusão para fins do Teste de Análise de Sensibilidade.
A Companhia avaliou a exposição aos riscos dos Demais Ativos (4) e Demais Passivos (5) e concluiu não haver 
necessidade de se efetuar Testes de Análise de Sensibilidade, em face da pequena representatividade tanto na 
estrutura patrimonial como nas operações da Companhia e por se tratar de contas cuja natureza não estão sujeitas 
aos efeitos dos fatores de Risco de Mercado.
4.3. Risco de Liquidez
4.3.1. Gestão do Risco de Liquidez
A Gestão do Risco de Liquidez utiliza a análise de ALM (Asset Liability Management) como instrumento para avaliar 
o nível de descasamento de prazos e de exposição entre ativos e passivos, por meio do qual a Companhia avalia
continuamente sua capacidade financeira para manter em carteira títulos classificados na categoria mantidos até
o vencimento.
As tabelas abaixo mostram os fluxos de caixa dos ativos em seus respectivos vencimentos e o fluxo de caixa das
saídas das reservas técnicas, considerando seus prazos contratuais.

31/12/2018 31/12/2017

Aplicações
Financeiras

Até 1 
ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total
Até 1 

ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total
Títulos Públicos ........ 2.373.666 4.930.608 1.761.633 9.065.907 3.167.358 4.684.077 1.343.589 9.195.024
Títulos Privados........ 14.259 176.652 30.057 220.968 842.517 201.272 36.924 1.080.713
Títulos de Renda 
Variável ...................... 370 - - 370 - - - -
Fundo de Renda 
Variável ...................... 52.073 - - 52.073 69.063 - - 69.063
Fundo Não Exclusivo 406 - - 406 410 - - 410
Total ........................... 2.440.774 5.107.260 1.791.690 9.339.724 4.079.348 4.885.349 1.380.513 10.345.210

Provisões Técnicas
Até 1 

ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total
Até 1 

ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total
Provisão Matemática 
para Capitalização 4.346.476 3.830.483 220.918 8.397.877 3.372.188 5.803.579 75.869 9.251.636
Provisão para Resgates 458.220 - - 458.220 443.987 - - 443.987
Provisão para Sor-
teios a Realizar ........... 36.899 68.315 8.472 113.686 37.889 125.902 2.248 166.039
Provisão para Sor-
teios a Pagar .............. 13.321 - - 13.321 15.431 - - 15.431
Provisão Complemen-
tar de Sorteios ............ 1 0- - 10 3 - - 3
Provisão para Distri-
buição de Bônus ......... 14.857 28.634 16.714 60.205 15.583 43.170 16.351 75.104
Total ........................... 4.869.783 3.927.432 246.104 9.043.319 3.885.081 5.972.651 94.468 9.952.200
Os principais Passivos da Companhia são relativos às Provisões Técnicas provenientes dos Títulos de Capitalização 
vendidos, as quais, apesar de estarem integralmente classificadas no Passivo Circulante, possuem vencimentos 
contratuais que variam entre um e noventa e três meses.
4.4. Risco de Crédito
4.4.1. Política de Risco de Crédito
Aplicação em títulos que envolvam exposição ao Risco de Crédito na Carteira de Investimentos da Companhia deverá 
seguir os parâmetros estabelecidos pelo Comitê Financeiro, em conformidade com a legislação vigente e dentro dos 
limites estabelecidos pela Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

4.4.2. Sistemas de Mensuração
A Companhia avalia sua exposição em Títulos Privados baseada nas notas de rating das principais agências 
do mercado.

Exposição
Rating 31/12/2018 31/12/2017
AAA .................................................................................................................................... 79.511 760.764
AA ....................................................................................................................................... 109.835 289.537
BBB .................................................................................................................................... 1.566 -
BB ....................................................................................................................................... 29.230 -
B ......................................................................................................................................... - 23.613
CC ...................................................................................................................................... 1.196 -
C ......................................................................................................................................... - 6.799
Total ................................................................................................................................... 221.338 1.080.713
A Companhia possui Debêntures de emissão da Oi S.A., cujo valor de R$ 21.501 foi integralmente reconhecido 
como perda no mês de junho de 2016, após a emissora ter entrado com pedido de recuperação judicial. Em 
janeiro de 2018 foi homologado o Plano de Recuperação Judicial que previa, dentre os meios de recuperação 
a reestruturação da dívida. Em julho de 2018 foi realizada a troca das debêntures em recuperação, pelas 
reestruturadas. Em 31 de dezembro de 2018 este valor é de R$ 9.098.
4.4.3. Concentração
Além das exposições aos Títulos Privados demonstrada na tabela inserida na nota explicativa 4.4.2, a Companhia 
possui aplicações em Títulos Públicos, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos e Renda 
Variável, conforme demonstrado na nota explicativa 5 - Aplicações.
4.5. Risco Operacional
4.5.1. Fases do Processo de Gerenciamento do Risco Operacional
A área de Risco é responsável pelo apoio às demais áreas da Companhia, para execução do processo de 
identificação, avaliação, mensuração, mitigação, controle e monitoramento dos Riscos Operacionais. 
A Companhia implantou em 2017 o sistema de registro de perdas operacionais, conforme a Circular SUSEP nº 
521/2015, cujo produto principal é o Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO), de responsabilidade da 
área de Gestão de Riscos Corporativos.
A Companhia adota medidas para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, obedecendo aos parâmetros 
estipulados pela Circular SUSEP nº 445/2012 publica em sua intranet a Norma de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e disponibiliza Canal de Ética para registro de denúncia.
5. Aplicações
5.1. Classificação da Carteira
Conforme Circular SUSEP nº 517/2015, Capítulo II, Seção I, Subseção VI, Art. 134, § 3o os ativos mantidos
essencialmente com o propósito de negociação deverão ser considerados no Ativo Circulante. A Companhia
classifica suas aplicações da seguinte forma:

Títulos

1 a 30 
dias ou 

sem ven-
cimento

31 a 
180

dias
181 a 360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor
Contábil

Valor  
Justo %

31/12/2018
Debêntures ......................................... - 1.566 12.693 198.072 212.331 212.331 2,27
Ações Companhias Abertas ............. 370 - - - 370 370 -
Depósito a Prazo com Garantia 
Especial (DPGE) ................................ - - - 8.637 8.637 8.637 0,09
Fundo Exclusivo de Renda Fixa
Composição
Operação Compromissada (*) ............. 339.033 - - - 339.033 339.033 3,63
Ajuste de DI FUTURO ......................... - - - (14) (14) (14) -
Letra do Tesouro Nacional (LTN) ........ - - 363.220 2.078.636 2.441.856 2.441.856 26,14
Saldo de Caixa .................................... 3 - - - 3 3 -
Outros Créditos ................................... 1 - - - 1 1 -
Valores a Pagar ................................... (16) - - - (16) (16) -
Fundo Exclusivo de Renda Variável
Composição
Operação Compromissada (*) ............. 865 - - - 865 865 0,01
Ajuste de DI FUTURO ......................... - 16 - - 16 16 -
Saldo de Caixa .................................... 16 - - - 16 16 -
Valores a Receber ............................... 828 - - - 828 828 0,01
Valores a Pagar ................................... (603) - - - (603) (603) (0,01)
Ações Companhias Abertas ................ 50.951 - - - 50.951 50.951 0,55
Fundo Não Exclusivo ........................ 406 - - - 406 406 -
Total de Títulos Mensurados a Valor 
Justo por Meio do Resultado ........... 391.854 1.582 375.913 2.285.331 3.054.680 3.054.680 32,69
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ... 199.894 307.349 1.005.354 4.035.885 5.548.482 5.696.256 59,41
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) . - 54.008 - 577.734 631.742 665.959 6,76
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) .. 104.820 - - - 104.820 104.854 1,12
Total de Títulos Mantidos até o 
Vencimento ........................................ 304.714 361.357 1.005.354 4.613.619 6.285.044 6.467.069 67,29
Circulante ............................................ 696.568 362.939 1.381.267 2.285.331 4.726.105 4.745.325 50,60
Não Circulante ..................................... - - - 4.613.619 4.613.619 4.776.424 49,40
Total da Carteira ................................ 696.568 362.939 1.381.267 6.898.950 9.339.724 9.521.749 100,00
(*) As Operações Compromissadas são lastreadas por Títulos Públicos.

Títulos

1 a 30 
dias ou 

sem ven-
cimento

31 a 
180

dias
181 a 360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor  
Contábil

Valor
Justo %

31/12/2017
Debêntures .................................... - - 26.222 238.196 264.418 264.418 2,56
Letra Financeira ............................ - - 816.233 - 816.233 816.233 7,89
Certificado de Recebíveis 
Imobiliários (CRI) .......................... - - 62 - 62 62 -
Fundo Exclusivo de Renda Fixa
Composição
Operação Compromissada (*) ........ 1.081.817 - - - 1.081.817 1.081.817 10,45
Ajuste de DI FUTURO .................... - - - (489) (489) (489) -
Letras do Tesouro Nacional (LTN) . - - 290.453 2.618.835 2.909.288 2.909.288 28,12
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) 41.941 - - - 41.941 41.941 0,41
Saldo de Caixa ............................... 3 - - - 3 3 -
Valores a Receber .......................... 2 - - - 2 2 -
Valores a Pagar .............................. (21) - - - (21) (21) -
Fundo Exclusivo de Renda Variável
Composição
Operação Compromissada (*) ........ 139 - - - 139 139 -
Saldo de Caixa ............................... 612 - - - 612 612 0,01
Valores a Receber .......................... 5.571 - - - 5.571 5.571 0,05
Valores a Pagar .............................. (5.447) - - - (5.447) (5.447) (0,05)
Ações Companhias Abertas ........... 68.188 - - - 68.188 68.188 0,66
Fundo Não Exclusivo ................... 410 - - - 410 410 -
Total de Títulos Mensurados a 
Valor Justo por Meio do Resultado 1.193.215 - 1.132.970 2.856.542 5.182.727 5.182.727 50,10
Letras do Tesouro Nacional (LTN) - 836.760 389.657 2.702.020 3.928.437 4.022.428 37,97
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) - - 395.717 607.244 1.002.961 1.037.034 9,69
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) 131.029 - - 100.056 231.085 238.847 2,24
Total de Títulos Mantidos até o 
Vencimento ................................... 131.029 836.760 785.374 3.409.320 5.162.483 5.298.309 49,90
Circulante ....................................... 1.324.244 836.760 1.918.344 2.856.542 6.935.890 6.966.750 67,04
Não Circulante ................................ - - - 3.409.320 3.409.320 3.514.286 32,96
Total da Carteira ........................... 1.324.244 836.760 1.918.344 6.265.862 10.345.210 10.481.036 100,00
(*) As Operações Compromissadas são lastreadas por Títulos Públicos.
A Companhia possui capacidade financeira e tem a intenção de manter até o vencimento os Títulos e Valores 
Mobiliários classificados na categoria investimentos mantidos até o vencimento, honrando todos os compromissos, 
sem necessidade de alienar os referidos títulos, de acordo com os preceitos da Circular SUSEP nº 517/2015. 
5.1.1. Taxas de Juros Contratadas
As taxas médias de aquisição dos Títulos e Valores Mobiliários da carteira foram calculadas com base nas 
seguintes premissas:
• A ponderação das taxas foi feita levando-se em conta Títulos Públicos e Privados, segmentados por tipo de
indexador; e
• As taxas foram ponderadas pela sua representatividade financeira na carteira.
Títulos Privados - Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:

Taxa %
Indexador 31/12/2018 31/12/2017
% CDI .................................................................................................................................. 80,00  104,32 
CDI + ................................................................................................................................... 0,82 1,19
IPCA + ................................................................................................................................. 4,79 4,90 
TR + ..................................................................................................................................... - 10,00
Títulos Públicos - Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:

Taxa %
Indexador 31/12/2018 31/12/2017
Pré 9,68 10,93
Títulos Públicos - Títulos mantidos até o vencimento:

Taxa %
Indexador 31/12/2018 31/12/2017
IPCA + ................................................................................................................................. 6,13 5,08
Pré ....................................................................................................................................... 9,53  11,14 
5.2. Movimentação das Aplicações Financeiras 

31/12/2017
Aplica-

ções Resgate

Juros/
Amorti-

zação
Rentabi-

lidade
Ganho/

Prejuízo
Ajuste 

TVM 31/12/2018
Títulos Mensurados a 
Valor Justo por Meio 
do Resultado ................. 5.182.727 3.176.943 (5.543.801) (60.719) 296.370 (3.198) 6.358 3.054.680
Títulos Renda Fixa - 
Privados.......................... 1.080.713 50.037 (915.324) (60.719) 62.841 (2.996) 6.416 220.968
Títulos de Renda Variá-
vel - Ações ...................... - 857 (227) - - (202) (58) 370
Quotas de Fundos de 
Investimentos ................. 4.102.014 3.126.049 (4.628.250) - 233.529 - - 2.833.342
Títulos Mantidos até o 
Vencimento ................... 5.162.483 2.446.579 (1.826.727) (57.784) 560.493 - - 6.285.044
Títulos Públicos .............. 5.162.483 2.446.579 (1.826.727) (57.784) 560.493 - - 6.285.044
Total ............................... 10.345.210 5.623.522 (7.370.528) (118.503) 856.863 (3.198) 6.358 9.339.724
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2016
Aplica-

ções Resgate

Juros/
Amorti-

zação
Rentabi-

lidade
Ganho/

Prejuízo
Ajuste 

TVM 31/12/2017
Títulos Mensurados a 
Valor Justo por Meio 
do Resultado ................. 7.350.846 3.520.137 (6.337.407) (77.615) 726.462 - 304 5.182.727
Títulos Renda Fixa - 
Privados.......................... 2.156.844 150.000 (1.363.974) (60.290) 197.829 - 304 1.080.713
Quotas de Fundos de 
Investimentos ................. 5.194.002 3.370.137 (4.973.433) (17.325) 528.633 - - 4.102.014
Títulos Mantidos até o 
Vencimento ................... 4.007.214 2.088.238 (1.314.227) (79.522) 460.780 - - 5.162.483
Títulos Públicos .............. 4.007.214 2.088.238 (1.314.227) (79.522) 460.780 - - 5.162.483
Total ............................... 11.358.060 5.608.375 (7.651.634) (157.137) 1.187.242 - 304 10.345.210
Os volumes de resgates acima das séries históricas, combinados com uma redução nas receitas de vendas 
de Títulos de Capitalização, justificam uma redução no montante das Aplicações Financeiras na ordem de R$ 
1.005.486 em dezembro de 2018 e uma redução R$ 1.012.850 em dezembro de 2017.
5.3. Determinação do valor justo
Valor justo dos Ativos Financeiros é o montante que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago 
pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de 
mensuração. 
O valor justo das aplicações dos Fundos de Investimentos foi obtido a partir dos valores divulgados pelas Instituições 
Financeiras administradoras dos fundos. Os títulos de Renda Fixa Públicos e Privados tiveram seus valores justos 
obtidos a partir das tabelas de referência e cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) ou por meio da utilização de metodologia de precificação definida 
pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB DTVM).
Para a determinação do valor justo das Debêntures são utilizadas cotações diárias fornecidas pela ANBIMA. Para 
os ativos foi desenvolvido um modelo de marcação a mercado que utiliza como base e parâmetros os negócios 
efetivados nos Fundos de Investimentos administrados pela BB DTVM, leilões e/ou consultas na BM&FBOVESPA.
Os critérios de precificações dos Instrumentos Financeiros Derivativos são definidos pelo administrador das 
carteiras e pelo custodiante, sendo utilizadas curvas e taxas divulgadas pela ANBIMA e BM&FBOVESPA para 
cálculos e apreçamento constantes no manual de precificação da instituição, em conformidade com o código 
de autorregulação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais (ANBIMA). Os 
investimentos mantidos até o vencimento estão registrados e divulgados pelo valor de custo, sendo o valor justo 
apresentado apenas para fins de divulgação (nota explicativa 5.1). 
5.3.1. Hierarquia do valor justo 
Os diferentes níveis são definidos conforme segue:
• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
• Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).
A Companhia não possui Instrumentos Financeiros classificados no Nível 3.

31/12/2018 31/12/2017
Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Títulos Mensurados a Valor  
Justo por Meio do Resultado
Carteira Própria
Debêntures .......................................... - 212.331 212.331 - 264.418 264.418
Letra Financeira................................... - - - - 816.233 816.233
Certificado de Recebíveis 
Imobiliários (CRI) ................................. - - - - 62 62
Ações Companhias Abertas ................ 370 - 370 - - -
Depósito a Prazo com Garantia 
Especial (DPGE) ................................. - 8.637 8.637 - - -
Total .................................................... 370 220.968 221.338 - 1.080.713 1.080.713
Renda Fixa
Quotas de Fundo Exclusivo de  
Renda Fixa .......................................... - 2.780.863 2.780.863 - 4.032.557 4.032.557
Renda Variável
Quotas de Fundo Exclusivo de  
Renda Variável .................................... - 52.073 52.073 - 68.327 68.327
Quotas de Fundo Não Exclusivos ....... - 406 406 - 410 410
Títulos Mantidos até o Vencimento
Carteira Própria
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ...... 5.696.256 - 5.696.256 2.174.581 1.847.847 4.022.428
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) .... - 665.959 665.959 54.283 982.751 1.037.034
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F)..... - 104.854 104.854 - 238.847 238.847
Total .................................................... 5.696.256 770.813 6.467.069 2.228.864 3.069.445 5.298.309
Total Geral .......................................... 5.696.626 3.825.123 9.521.749 2.228.864 8.251.452 10.480.316
5.4. Instrumentos Financeiros Derivativos 
A Companhia adota Instrumentos Financeiros Derivativos em contratos futuros de DI, nos Fundos de Investimentos 
Exclusivos, com a finalidade de se proteger em relação às flutuações das taxas de juros. O demonstrativo a seguir 
mostra a exposição da carteira com os efeitos dessa proteção em 31 de dezembro de 2018.
Volume Ativo (Pré) Volume Derivativo (Pós) Exposição líquida (Pré)
8.095.157 ........................................... (50.620) 8.044.537 
6. Instrumentos Financeiros
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no Balanço
Patrimonial, são os seguintes:

31/12/2018 31/12/2017
Valor

Contábil
Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Ativos Mensurados a Valor Justo
Caixa e Equivalentes de Caixa.................................................. 55 55 35 35
Aplicações Financeiras (nota explicativa 5.1) ........................... 3.054.680 3.054.680 5.182.727 5.182.727
Ativos Mantidos até o Vencimento
Aplicações Financeiras (nota explicativa 5.1) ........................... 6.285.044 6.467.069 5.162.483 5.298.309
Empréstimos e Recebíveis (*) ................................................ 9.728 9.728 11.481 11.481
Total dos Ativos ....................................................................... 9.349.507 9.531.532 10.356.726 10.492.552
Passivos Financeiros não derivativos
Obrigações a Pagar (nota explicativa 13) ................................. 47.230 47.230 69.525 69.525
Débitos de Operações com Capitalização (nota explicativa 12) 4.342 4.342 4.152 4.152
Total dos Passivos .................................................................. 51.572 51.572 73.677 73.677
(*) Os Empréstimos e Recebíveis compreendem as vendas de Títulos de Capitalização não recebidas até a data 
do Balanço.
7. Garantia das Provisões Técnicas
Para Garantia das Provisões Técnicas foram oferecidos em cobertura os seguintes ativos:

31/12/2018 31/12/2017
Valor

Contábil
Valor
Justo

Valor
Contábil

Valor
Justo

Provisões Técnicas .................................................................. 9.043.319 9.043.319 9.952.200 9.952.200
Ativos Garantidores
Debêntures ................................................................................. 212.331 212.331 264.418 264.418
Letra Financeira.......................................................................... - - 816.233 816.233
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) .............................. - - 62 62
Ações Companhias Abertas ....................................................... 370 370 - -
Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) ..................... 8.637 8.637 - -
Títulos de Renda Fixa - Privados ............................................ 221.338 221.338 1.080.713 1.080.713
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ............................................. 5.548.482 5.696.256 3.928.437 4.022.428
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) ........................................... 631.742 665.959 1.002.961 1.037.034
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F)............................................ 104.820 104.854 231.085 238.847
Títulos de Renda Fixa - Públicos ............................................ 6.285.044 6.467.069 5.162.483 5.298.309
Quotas de Fundo de Investimentos ........................................ 2.832.936 2.832.936 4.101.604 4.101.604
Total dos Ativos Garantidores ................................................ 9.339.318 9.521.343 10.344.800 10.480.626
Ativos Livres (nota explicativa 2.6)......................................... 295.999 478.024 392.600 528.426
8. Créditos das Operações com Capitalização
Os Créditos de Títulos de Capitalização referem-se às operações com o principal parceiro comercial “Banco do
Brasil”, que possui um float de recebimento de um dia referente às operações bancárias, devido às vendas que
ocorrem no último dia do mês em referência, e estão distribuídos entre 1 a 30 dias.
Em 31 de dezembro de 2018, os montantes desses créditos encontram-se em R$ 9.728 (R$ 11.481 em 31 de
dezembro de 2017).
9. Títulos e Créditos a Receber
Os Títulos e Créditos a Receber estão classificados no Ativo Circulante e no Ativo Não Circulante, sendo compostos 
da seguinte forma:
Títulos e Créditos a Receber 31/12/2018 31/12/2017
Créditos Tributários e Previdenciários (nota explicativa 10) .............................................. 36 78
Outros Créditos a Receber ................................................................................................. 17 98
Adiantamentos a Funcionários ........................................................................................... 3.117 2.940
Adiantamentos Administrativos .......................................................................................... 23 -
Ativo Circulante ................................................................................................................ 3.193 3.116
Créditos Tributários e Previdenciários (nota explicativa 10) .............................................. 168.095 166.650
Depósitos Judiciais e Fiscais (nota explicativa 11 a. ) ....................................................... 1.056.835 939.098
Ativo Não Circulante ........................................................................................................ 1.224.930 1.105.748
10. Créditos Tributários e Previdenciários
Os Créditos Tributários Diferidos registrados no Ativo Não Circulante são decorrentes de ajustes temporais,
decorrentes principalmente de despesas com Ações Judiciais e ajuste a valor de mercado das Aplicações
Financeiras classificadas na categoria valor justo por meio do resultado.
No caso das ações judiciais, por estarem em trâmite nos tribunais superiores e por não existir previsão para
trânsito em julgado, torna-se inviável uma projeção de prazo para realização destes créditos. Com relação aos
valores decorrentes de ajuste a valor de mercado, serão realizados à medida em que ocorrerem os vencimentos
das aplicações.
Com base no histórico positivo de geração de lucros tributáveis pela Companhia, somado às projeções de
resultados, é entendimento da Administração que a Companhia tem capacidade suficiente para absorver os
montantes de Créditos Tributários Diferidos.
Em decorrência da majoração da alíquota da CSLL de 15% para 20%, por meio da Lei nº 13.169 de 06 de outubro
de 2015, a Companhia ajustou os créditos com probabilidade de realização até 31 de dezembro de 2018 para
alíquota de 20% para os demais créditos, com prognóstico de realização a partir de 01 janeiro de 2019 manteve-se
a alíquota de 15%, de acordo com a legislação vigente.

Existem valores de Imposto de Renda e Contribuição Social no montante de R$ 26.125 controlados na Parte B dos 
Livros de Apurações de IR e CSLL que não possuem Créditos Tributários Diferidos, uma vez que a Companhia 
julga serem de difícil realização fiscal (dedutibilidade).
Abaixo consta demonstrativo com a composição dos Créditos Tributários: 

31/12/2018 31/12/2017
IRPJ a Compensar ............................................................................................................. 6 78
ISS a Compensar ............................................................................................................... 30 -
Total Ativo Circulante (nota explicativa 9) ..................................................................... 36 78

31/12/2017 Variação 31/12/2018
Adições Temporárias IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL Total
Despesas Tributárias............................................. 88.279 50.606 6.364 3.819 94.643 54.425 149.068
Despesas Financeiras ........................................... 12.121 8.476 (1.590) (2.155) 10.531 6.321 16.852
Despesas Comerciais............................................ 2.784 2.228 (2.784) (2.228) - - -
Despesas Administrativas ..................................... 357 1.799 20 (1) 377 1.798 2.175
Total Ativo Não Circulante (nota explicativa 9) 103.541 63.109 2.010 (565) 105.551 62.544 168.095

31/12/2016 Variação 31/12/2017
Adições Temporárias IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL Total
Despesas Tributárias............................................. 79.898 45.578 8.381 5.028 88.279 50.606 138.885
Despesas Financeiras ........................................... 12.197 8.365 (76) 111 12.121 8.476 20.597
Despesas Comerciais............................................ 2.707 2.166 77 62 2.784 2.228 5.012
Despesas Administrativas ..................................... 199 1.647 158 152 357 1.799 2.156
Total Ativo Não Circulante (nota explicativa 9) 95.001 57.756 8.540 5.353 103.541 63.109 166.650
a. Imposto de Renda Diferido

31/12/2018 31/12/2017
Montante das Adições Temporárias ............................................................................... 422.204 414.162
Despesas Tributárias.......................................................................................................... 378.574 353.115
Ajustes a valor justo de Títulos e Valores Mobiliários ........................................................ 42.124 48.482
Despesas Comerciais......................................................................................................... - 11.138
Despesas Trabalhistas ....................................................................................................... 42 660
Despesas Cíveis................................................................................................................. 1.244 485
Despesas Administrativas .................................................................................................. 220 282
Alíquota (%)  ....................................................................................................................... 25% 25%
Créditos Tributários constituídos - Não Circulante ...................................................... 105.551 103.541
b. Contribuição Social Diferida

31/12/2018 31/12/2017
Montante das Adições Temporárias ............................................................................... 413.951 405.995
Despesas Tributárias.......................................................................................................... 362.837 337.379
Ajustes a valor justo de Títulos e Valores Mobiliários ........................................................ 42.124 48.482
Despesas Comerciais......................................................................................................... - 11.138
Despesas Trabalhistas ....................................................................................................... 42 660
Despesas Cíveis................................................................................................................. 1.244 485
Despesas Administrativas .................................................................................................. 1.191 1.338
Provisão para desvalorização de Incentivos Fiscais .......................................................... 6.513 6.513
Créditos Tributários constituídos - Não Circulante 15% .............................................. 60.737 54.270
Créditos Tributários constituídos - Não Circulante 20% .............................................. 1.807 8.839
c. Resultado do Exercício

31/12/2018 31/12/2017
Corrente............................................................................................................................... (45.217) (107.858)
Diferido ................................................................................................................................ 2.010 (1.680)
Ajuste de exercícios anteriores ........................................................................................... - 8.539
Imposto de Renda ............................................................................................................. (43.207) (100.999)
Corrente............................................................................................................................... (38.333) (91.035)
Diferido ................................................................................................................................ (564) (1.343)
Ajuste de exercícios anteriores ........................................................................................... - 5.353
Contribuição Social  .......................................................................................................... (38.897) (87.025)
Apresentamos a seguir a reconciliação da alíquota efetiva aplicada na apuração do cálculo do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social, nos exercícios findos mencionados acima: 
a.1 Imposto de Renda

31/12/2018 31/12/2017
Resultado antes do IR e da CSLL, da despesa de JCP e após a Participação dos 
Empregados ...................................................................................................................... 180.718 406.668
Resultado antes dos Tributos  ............................................................................................ 186.350 412.303
Participações dos Administradores e Empregados ............................................................ (5.632) (5.635)
Adições/(Exclusões) Permanentes:................................................................................ 4.173 15.791
Despesas/Reversões não dedutíveis ................................................................................. 3.202 14.735
Outras Adições/Exclusões.................................................................................................. 971 1.056
Adições/(Exclusões) Temporárias:................................................................................. 8.041 34.157
Ajustes a valor justo de Títulos e Valores Mobiliários ........................................................ (6.358) (304)
Provisões para demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis .................................................. 14.462 34.464
Outras Adições/Exclusões.................................................................................................. (63) (3)
Base de Cálculo dos Encargos Incidentes  ................................................................... 192.932 456.616
Imposto de Renda ............................................................................................................ 45.217 109.538
Alíquota de 15%  ................................................................................................................ 28.940 68.492
Adicional de 10% ................................................................................................................ 19.269 45.638
Incentivos Fiscais ............................................................................................................... (2.992) (6.272)
Ajuste de exercícios anteriores  ......................................................................................... - 1.680
Alíquota Efetiva ................................................................................................................ 25,02% 26,94%
b.1. Contribuição Social
Resultado antes do IR e da CSLL, da despesa 31/12/2018 31/12/2017
de JCP e após a Participação dos Empregados ........................................................... 180.718 406.668
Resultado antes dos Tributos  ............................................................................................ 186.350 412.303
Participações dos Administradores e Empregados ............................................................ (5.632) (5.635)
Adições/(Exclusões) Permanentes:................................................................................ 2.904 14.346
Despesas/Reversões não dedutíveis  ................................................................................ 2.989 14.217
Outras Adições/Exclusões.................................................................................................. (85) 129
Adições/(Exclusões) Temporárias:................................................................................. 8.041 34.157
Ajustes a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários....................................................... (6.358) (304)
Provisões para demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis .................................................. 14.462 34.464
Outras Adições/Exclusões.................................................................................................. (63) (3)
Base de cálculo CSLL  ..................................................................................................... 191.663 455.171
Contribuição Social .......................................................................................................... 38.333 92.378
Alíquota de 20%  ................................................................................................................ 38.333 91.035
Ajuste de exercícios anteriores .......................................................................................... - 1.343
Alíquota Efetiva ................................................................................................................ 21,21% 22,72%
11. Depósitos Judiciais e Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis
A premissa para classificação dos depósitos e das Provisões Judiciais Fiscais, Trabalhistas e Cíveis entre Passivo 
Circulante e Não Circulante leva em consideração a expectativa da Administração em relação aos prazos para 
finalização dos processos nos tribunais. 
a. Composição dos Depósitos Judiciais Fiscais, Trabalhistas e Cíveis

31/12/2017 Adições
Atualização

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2018
CSLL............................................................. 391.108 48.134 20.435 - 459.677
COFINS ........................................................ 470.777 22.961 18.793 - 512.531
PIS ................................................................ 68.180 3.731 2.885 - 74.796
INSS  ............................................................ 7.157 263 318 - 7.738
Ativos Fiscais ............................................. 937.222 75.089 42.431 - 1.054.742
Trabalhistas .................................................. 328 188 12 (24) 504
Outras Provisões .......................................... 1.548 - 41 - 1.589
Demais Ativos ............................................. 1.876 188 53 (24) 2.093
Total ............................................................. 939.098 75.277 42.484 (24) 1.056.835

31/12/2016 Adições
Atualização

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2017
CSLL............................................................. 280.964 84.090 26.054 - 391.108
COFINS ........................................................ 419.750 24.899 26.128 - 470.777
PIS ................................................................ 60.148 4.046 3.986 - 68.180
INSS  ............................................................ 6.011 709 437 - 7.157
Ativos Fiscais ............................................. 766.873 113.744 56.605 - 937.222
Cíveis............................................................ 13 1 - (14) -
Trabalhistas .................................................. 219 166 34 (91) 328
Outras Provisões .......................................... 1.485 - 63 - 1.548
Demais Ativos ............................................. 1.717 167 97 (105) 1.876
Total ............................................................. 768.590 113.911 56.702 (105) 939.098
b. Composição das Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis

31/12/2017 Adições
Atualização

Monetária
(Pagamentos)/

(Baixas) 31/12/2018
CSLL............................................................. 439.423 21.083 20.599 - 481.105
COFINS ........................................................ 475.426 21.633 18.766 - 515.825
PIS ................................................................ 70.014 3.515 2.887 - 76.416
INSS  ............................................................ 7.260 223 320 - 7.803
Passivos Fiscais ......................................... 992.123 46.454 42.572 - 1.081.149
Cíveis............................................................ 485 433 - (287) 631
Trabalhistas .................................................. 660 1.858 - (1.863) 655
Demais Passivos ........................................ 1.145 2.291 - (2.150) 1.286
Total ............................................................. 993.268 48.745 42.572 (2.150) 1.082.435
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31/12/2016 Adições
Atualização

Monetária
(Pagamentos)

/ (Baixas) 31/12/2017
CSLL............................................................. 359.080 51.021 29.322 - 439.423
COFINS ........................................................ 423.760 24.162 27.504 - 475.426
PIS ................................................................ 61.913 3.926 4.175 - 70.014
INSS  ............................................................ 6.123 673 464 - 7.260
Passivos Fiscais ......................................... 850.876 79.782 61.465 - 992.123
Cíveis............................................................ 121 686 - (322) 485
Trabalhistas .................................................. 389 745 - (474) 660
Demais Passivos ........................................ 510 1.431 - (796) 1.145
Total ............................................................. 851.386 81.213 61.465 (796) 993.268
c. Detalhamento dos Processos por Natureza de Risco de Perda

31/12/2018 31/12/2017

Fiscais
Valor

Estimado
Valor

Contabilizado Quantidade
Valor

Estimado
Valor

Contabilizado Quantidade
Provável............................... 1.064.227 1.064.227 5 580.885 580.885 3
Possíveis ............................. 16.790 16.790 3 411.109 411.109 5
Remota ................................ 132 132 1 129 129 1
Total .................................... 1.081.149 1.081.149 9 992.123 992.123 9
Trabalhistas
Provável............................... 655 655 27 660 660 19
Possíveis ............................. 2.095 - 29 4.943 - 9
Remota ................................ 839 - 12 3.822 - 40
Total .................................... 3.589 655 68 9.425 660 68
Cíveis & Outras
Provável............................... 631 631 40 485 485 26
Possíveis ............................. 5.463 - 80 6.003 - 100
Remota ................................ 330 - 26 571 - 40
Total .................................... 6.424 631 146 7.059 485 166
Totais
Provável............................... 1.065.513 1.065.513 72 582.030 582.030 48
Possíveis ............................. 24.348 16.790 112 422.055 411.109 114
Remota ................................ 1.301 132 39 4.522 129 81
Total .................................... 1.091.162 1.082.435 223 1.008.607 993.268 243
A avaliação quanto à probabilidade de perda das ações ajuizadas pela Companhia é realizada exclusivamente 
pelos advogados que patrocinam as causas, que utilizam o exame da jurisprudência (judicial ou administrativa) 
para fins de classificação, sob o acompanhamento de sua área jurídica.
11.1. Contingências Fiscais com Natureza de Risco de Perda Provável
A Companhia constitui provisão para as causas classificadas como prováveis de perda. Em 31 de dezembro de 
2018, as principais causas provisionadas são: 
(a) CSLL - Mandado de segurança impetrado com finalidade de assegurar o direito líquido e certo de calcular e
recolher a CSLL com base na alíquota prevista no caput do artigo 19 da Lei nº 9.249/1995, e no artigo 2º da Lei
nº 9.316/1996 deixando de atender ao disposto na EC nº 10/1996 às demais disposições legais que visam impor
alíquotas superiores aplicadas às pessoas jurídicas em geral, no valor de R$ 44.952 em 31 de dezembro de 2018
e R$ 44.368 em 31 de dezembro de 2017;
(b) PIS - Contribuição ao PIS Lei nº 9.718/1998, consideração das receitas de Capitalização na base de cálculo do
PIS e o alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS promovido pela Lei nº 9.718/1998, no valor de R$ 67.297
em 31 de dezembro de 2018 e R$ 61.091 em 31 de dezembro 2017;
(c) COFINS - Mandado de segurança com a finalidade de garantir o direito ao não pagamento da COFINS sobre
suas receitas, tal como previsto na Lei nº 9.718/1998 - inexigibilidade sobre receitas de empresas de Capitalização
no valor de R$ 515.825 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 475.426 em 31 de dezembro de 2017;

(d) CSLL - Mandado de segurança, questionando a majoração da alíquota de 15% para 20%, no valor de R$
219.210 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 186.801 em 31 de dezembro de 2017; e
(e) CSLL - Mandado de segurança impetrado com a finalidade de assegurar o direito líquido e certo de recolher
a contribuição à alíquota de 9%, no valor de R$ 216.943 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 208.254 em 31 de
dezembro de 2017.
11.2. Contingências Fiscais com a Natureza de Risco de Perda Possível
A Companhia constitui provisão para as causas classificadas como Perda Possível que são consideradas como
obrigações legais. Em 31 de dezembro de 2018, as principais questões discutidas em processos administrativos
tributários são:
(f) PIS - Mandado de segurança impetrado com a finalidade de assegurar o direito líquido e certo de garantir
inaplicabilidade da EC Nº 17/1997, no que refere ao PIS, no período de julho de 1997 a fevereiro de 1998, 
considerando o disposto no art. 195, § 6º, da CF, no valor de R$ 7.599 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 7.403 
em 31 de dezembro de 2017;
(g) PIS - Auto de infração lavrado para exigir diferença de PIS apurada no período de janeiro a março de 1999,
acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora, no valor de R$ 1.520 em 31 de dezembro de 2018 e 2017; e
(h) INSS - Ação declaratória ajuizada, a fim de obter o reconhecimento do seu direito a não aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), ante a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, bem como o reconhecimento 
do grau de risco inerente a sua atividade como mínimo, correspondente à alíquota de 1% para fins de 
recolhimento da contribuição ao SAT/RAT, no valor de R$ 7.671 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 7.131 em 
31 de dezembro de 2017.
12. Débitos de Operações com Capitalização
Débitos com Operações de Capitalização 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Comissões de Corretagem a Pagar ................................................................................... 1.642 1.592

1.642 1.592
Cancelamentos de Títulos de Capitalização ...................................................................... 1.265 1.441
Outros Débitos Operacionais ............................................................................................. 1.435 1.119

2.700 2.560
Total (nota explicativa 6).................................................................................................. 4.342 4.152
13. Contas a pagar
Passivo Circulante 31/12/2018 31/12/2017
Obrigações a Pagar (nota explicativa 6) ........................................................................ 12.248 30.381
Fornecedores a Pagar ........................................................................................................ 3.831 22.538
Juros sobre Capital Próprio a Pagar .................................................................................. 268 186
Dividendos a Pagar ............................................................................................................ 2.272 1.951
Participações nos Lucros a Pagar ...................................................................................... 5.656 5.421
Outras Obrigações a Pagar ................................................................................................ 221 285
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ...................................................................... 2.560 2.313
IRRF de Funcionários e Terceiros...................................................................................... 1.027 1.185
INSS e FGTS a recolher..................................................................................................... 864 836
Outros Impostos ................................................................................................................. 669 292
Encargos Trabalhistas ..................................................................................................... 3.652 3.588
Férias.................................................................................................................................. 2.722 2.682
Encargos sobre Férias ....................................................................................................... 930 906
Impostos e Contribuições ............................................................................................... 22.253 100.379
Imposto de Renda .............................................................................................................. 13.661 69.666
Contribuição Social............................................................................................................. 8.592 30.713
Outras Contas a Pagar (nota explicativa 6) ................................................................... 34.714 39.144
Taxa de Administração da Carteira .................................................................................... 7.391 8.018
Taxa de Performance ......................................................................................................... 27.237 30.965
Outras Contas a Pagar ....................................................................................................... 86 161
Passivo Não Circulante
Outras Contas a Pagar (nota explicativa 6) ................................................................... 268 -
Obrigações Operacionais ................................................................................................... 268 -

14. Provisões Técnicas
Composição e Movimentação das Provisões Técnicas

Provisão Matemática para 
Capitalização (PMC)

Provisão para 
Resgates (PR)

Provisão para Sorteios a 
Realizar (PSR)

Provisão para Sorteios 
a Pagar (PSP)

Provisão Complementar de 
Sorteios (PCS)

Provisão para Distribuição 
de Bônus (PDB) Total

31/12/2016................................................................. 10.070.347 375.167 222.104 12.779 3 82.399 10.762.799
Constituições ............................................................. 4.244.023 - 131.040 154.749 137 18.393 4.548.342
Reversões ................................................................. - - (198.206) - (137) (3.968) (202.311)
Cancelamentos.......................................................... (16.249) - (570) - - - (16.819)
Transferências ........................................................... (5.648.612) 5.684.474 - - - (35.844) 18
Pagamentos  ............................................................. - (5.612.710) - (152.182) - - (5.764.892)
Atualização monetária ............................................... 602.127 1.813 11.671 89 - 70 615.770
Atualização monetária Renda Variável ..................... - - - - - 14.054 14.054
Prescrição de Títulos de Capitalização ..................... - (4.757) - (4) - - (4.761)
31/12/2017................................................................. 9.251.636 443.987 166.039 15.431 3 75.104 9.952.200
Constituições ............................................................. 4.031.660 - 108.651 123.989 106 12.096 4.276.502
Reversões ................................................................. - - (167.310) - (99) (2.752) (170.161)
Cancelamentos.......................................................... (11.908) - (219) - - - (12.127)
Transferências ........................................................... (5.392.593) 5.426.060 - - - (33.493) (26)
Pagamentos  ............................................................. - (5.406.128) - (126.091) - - (5.532.219)
Atualização monetária ............................................... 519.082 69 6.525 11 - 361 526.048
Atualização monetária Renda Variável ..................... - - - - - 8.889 8.889
Prescrição de Títulos de Capitalização ..................... - (5.768) - (19) - - (5.787)
31/12/2018................................................................. 8.397.877 458.220 113.686 13.321 10 60.205 9.043.319

15. Patrimônio Líquido
15.1. Capital Social
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2018 e em 2017 é de R$ 231.264
e está representado por 324.000.000 ações, sendo 216.010.804 ordinárias nominativas (ON) e 107.989.196
preferenciais nominativas (PN), sem valor nominal.
Acionistas Ações ON % ON Ações PN % PN Total Ações % Capital Total 
BB Seguros Participações S.A. .. 107.989.204 49,99 107.989.196 100,00 215.978.400 66,66
Icatu Seguros S.A....................... 54.010.799 25,00 - - 54.010.799 16,67
Companhia de Seguros Aliança 
da Bahia ..................................... 51.292.002 23,75 - - 51.292.002 15,83
Acionistas Minoritários................ 2.718.799 1,26 - - 2.718.799 0,84
Total ........................................... 216.010.804 100,00 107.989.196 100,00 324.000.000 100,00
15.2. Reservas de Lucros
15.2.1. Reserva Legal
É constituída ao final do exercício social, à razão de 5% sobre o Lucro Líquido de cada exercício até atingir o limite 
de 20% do Capital Social, em conformidade às disposições da Lei das Sociedades por Ações e Estatuto Social.
Em 31 de dezembro de 2018 foi atingido o limite legal e não foi constituída a referida reserva.
15.2.2. Outras Reservas de Lucros 
Composta por Reserva Suplementar para futuro aumento de capital, para compensar despesas de competência de 
exercícios anteriores, ou terá outra destinação, tudo como deliberar a Assembleia Geral, por proposta do Conselho 
de Administração.
Em conformidade com o Estatuto Social e legislação vigente, a Administração encaminhará, para deliberação da 
Assembleia Geral Ordinária, proposta de constituição de Outras Reservas de Lucros, com base na destinação 
do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o montante de R$ 71.181, conforme previsto na 
Lei nº 11.638/2007.
15.3. Destinação do Resultado do Exercício
Demonstramos abaixo os cálculos da proposta de destinação do resultado em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

31/12/2018 31/12/2017
Lucro Líquido do Exercício ............................................................................................. 119.554  248.709 
Proposta de distribuição do Lucro Líquido:
Dividendos Antecipados referente ao 1º semestre de 2017 ..............................................  - (148.296)
Dividendos Antecipados referente ao 1º semestre de 2018 .............................................. (27.433)  - 
Juros sobre Capital Próprio ................................................................................................  (20.940) (30.065)
Total ................................................................................................................................... (48.373) (178.361)
Constituição da Reserva de Lucro ..................................................................................... (71.181) (70.348) 
Total ................................................................................................................................... (71.181) (70.348)
Lucro Líquido destinado .................................................................................................. (119.554) (248.709)
15.4. Dividendos
15.4.1. Dividendos Pagos
Aos acionistas são garantidos estatutariamente dividendos mínimos equivalentes a 25% do Lucro Líquido ajustado 
do exercício em consonância com a legislação em vigor e Política de Gestão de Capital da Companhia. Abaixo 
demonstrativo dos Dividendos Pagos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Dividendos Pagos Exercício Data de Pagamento 31/12/2018 31/12/2017
Pagamento de Dividendos Adicionais ....................... 2016 24/02/2017 - 166.023
Pagamento de Dividendos Antecipados.................... 2017 08/08/2017 - 148.296
Pagamento de Dividendos Adicionais ....................... 2017 16/02/2018 45.477 -
Pagamento de Dividendos Antecipados.................... 2018 06/08/2018 27.433 -
Total .......................................................................... 72.910 314.319
15.5. Juros sobre Capital Próprio
A Lei nº 9.249/1995, através do artigo 9º, instituiu como forma de remuneração do capital próprio das Empresas, 
o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Por proposta da Administração foram creditados JCP, no
valor bruto de R$ 20.940 no exercício de 2018 e R$ 30.065 em 2017, tendo sido contabilizado em despesas 
financeiras conforme requerido pela legislação fiscal. Para efeito destas Demonstrações Financeiras, esses juros 
foram revertidos do Resultado do Exercício e estão sendo apresentados na conta de Lucros Acumulados.
Em consonância com a distribuição de dividendos, o pagamento de JCP levou em consideração também a Política 
de Gestão de Capital da Companhia.
O JCP foi calculado sobre as contas do Patrimônio Líquido, ou seja, Capital Social e Reservas de Lucros, sendo 
tratados como dedutíveis nas bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social pelo seu efetivo 
crédito, de forma individualizada aos acionistas da Companhia, obedecendo ao limite da Taxa de Juros de Longo 
Prazo – TJLP.

2018 2017
a) Critério de dedutibilidade
a) Lucro líquido antes dos juros e do Imposto de Renda; ou ............................................. 162.761 349.708 
b) Somatório dos Lucros Acumulados e Reservas de Lucros............................................ 124.153 219.828 
Montante passível da dedutibilidade - 50% do maior valor ......................................... 81.381 174.854 
b) Base de cálculo  ........................................................................................................... 2017 2016
Capital Social - ON ............................................................................................................. 154.184 154.184 
Capital Social - PN ............................................................................................................. 77.080 77.080 
Reservas Legal................................................................................................................... 46.253 46.253 
Outras Reservas de Lucros ................................................................................................ 77.900 173.575 
Patrimônio Líquido ........................................................................................................... 355.417 451.092 
Mutações
Dividendos pagos em fevereiro de 2017 ............................................................................ - (166.023)
Dividendos pagos em fevereiro de 2018 ............................................................................  (45.477)  - 
Patrimônio Líquido Ajustado .......................................................................................... 309.940 285.069
Juros sobre o Capital Próprio ......................................................................................... 20.940 30.065

16. Detalhamento das contas da Demonstração de Resultado
31/12/2018 31/12/2017

Receitas líquidas com Títulos de Capitalização ............................................................ 590.024 665.328
Arrecadação com títulos de capitalização - PU .................................................................. 2.578.190 2.626.313
Arrecadação com títulos de capitalização - PM ................................................................. 2.031.694 2.267.015
Variação da provisão para resgate - PU ............................................................................ (2.224.067) (2.228.907)
Variação da provisão para resgate - PM ............................................................................ (1.795.793) (1.999.093)
Variação das Provisões Técnicas ................................................................................... (18.288) (28.365)
Variação da Provisão Complementar de Sorteios - PU ..................................................... (7) -
Variação da Provisão para Distribuição de Bônus - PU ..................................................... (4.351) (10.765)
Variação da Provisão para Distribuição de Bônus - PM..................................................... (13.930) (17.600)
Resultado com Sorteio .................................................................................................... (65.143) (87.090)
Variação da Provisão para Sorteios - PU ........................................................................... 68.332 75.744
Despesas com Títulos Sorteados - PU .............................................................................. (85.901) (106.229)
Variação da Provisão para Sorteios - PM .......................................................................... (9.464) (8.049)
Despesas com Títulos Sorteados - PM .............................................................................. (38.110) (48.556)
Custo de Aquisição .......................................................................................................... (378.906) (394.620)
Corretagem......................................................................................................................... (308.079) (306.720)
Custeamento de Vendas .................................................................................................... (70.827) (87.900)
Outras Receitas e Despesas Operacionais.................................................................... 3.317 (16.807)
Confecção e Postagem de Títulos ..................................................................................... (1.614) (1.287)
Receita com Prescrição de Títulos de Capitalização ......................................................... 5.699 4.706
Provisões para Ações Judiciais .......................................................................................... (802) (503)
Despesas Operacionais ..................................................................................................... - (19.824)
Outras Receitas/Despesas ................................................................................................. 34 101
Despesas Administrativas ............................................................................................... (80.684) (89.621)
Pessoal Próprio .................................................................................................................. (47.546) (49.804)
Prestadores de Serviços .................................................................................................... (18.047) (15.752)
Localização e Funcionamento ............................................................................................ (7.847) (10.320)
Arrendamento Mercantil ..................................................................................................... (926) (3.163)
Publicidade e Propaganda ................................................................................................. (3.688) (5.572)
Publicações ........................................................................................................................ (205) (266)
Donativos e Contribuições.................................................................................................. (2.155) (3.771)
Diversas.............................................................................................................................. (270) (973)
Tributos ............................................................................................................................. (27.268) (30.143)
PIS ...................................................................................................................................... (3.515) (3.926)
COFINS .............................................................................................................................. (21.633) (24.162)
Taxa de Fiscalização - SUSEP .......................................................................................... (1.882) (1.748)
Outros ................................................................................................................................. (238) (307)
Receitas Financeiras ........................................................................................................ 911.267 1.217.328
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio do Resultado (nota explicativa 5.2) ...... 348.294 754.278
Títulos de Renda Fixa - Privados ....................................................................................... 62.841 197.829
Títulos de Renda Variável - Ações ..................................................................................... 14 -
Quotas de Fundos de Investimento.................................................................................... 266.797 538.083
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Fixa - Privados............................................. 18.396 18.366
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Variável - Ações .......................................... 246 -
Títulos Mantidos até o Vencimento (nota explicativa 5.2) ............................................ 560.493 460.780
Títulos de Renda Fixa - Públicos........................................................................................ 560.493 460.780
Outras Receitas ................................................................................................................ 2.480 2.270
Outras Receitas .................................................................................................................. 2.480 2.270
Despesas Financeiras ...................................................................................................... (747.881) (823.759)
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio do Resultado (nota explicativa 5.2) ...... (53.362) (27.512)
Títulos de Renda Variável - Ações ..................................................................................... (216) -
Títulos de Renda Fixa - Privados ....................................................................................... (7.594) -
Quotas de Fundos de Investimento.................................................................................... (33.268) (9.450)
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Fixa - Privados............................................. (11.980) (18.062)
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Variável - Ações .......................................... (304) -
Outras Despesas .............................................................................................................. (694.519) (796.247)
Atualização Monetária e Juros das Provisões Técnicas .................................................... (526.773) (616.267)
Taxa de Administração da Carteira .................................................................................... (96.075) (101.472)
Despesa de Juros Sobre Capital Próprio ........................................................................... (20.940) (30.065)
Taxa de Performance da Carteira ...................................................................................... (47.801) (30.965)
Outras Despesas Financeiras ............................................................................................ (2.930) (17.478)
Resultado Patrimonial...................................................................................................... (22) 33
Receitas com Imóveis de Renda ........................................................................................ - 55
Despesas com Imóveis de Renda ...................................................................................... (22) (22)
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes ................................................................ (66) 19
Resultado na Alienação de Bens do Ativo Permanente ..................................................... (66) 19
17. Transações com Partes Relacionadas
A Administração identificou como Partes Relacionadas a Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Empresas
integrantes do Grupo Banco do Brasil, BB Mapfre, Icatu Seguros, Outras Empresas e seus Administradores,
conforme definições contidas no CPC 05 (R1).
O custo com a remuneração global do Pessoal Chave da Administração está definido no Estatuto Social e com os
valores reavaliados e aprovados anualmente pela Assembleia Geral, conforme descrito a seguir:
(a) Diretoria Executiva: Honorários, Gratificações, Participações nos Lucros, Assistência Médica e
Outras Despesas;
(b) Conselho de Administração: Honorários e Assistência Médica; e
(c) Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal: Honorários.
As transações com Partes Relacionadas estão demonstradas nos quadros abaixo apresentando os saldos 
patrimoniais e o resultado líquido das referidas operações de forma comparativa.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

Introdução
O Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S/A, órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de 
Administração, atua de forma independente e tem como principais atribuições: revisar, previamente à publicação, 
as demonstrações financeiras, avaliar a efetividade dos controles internos, da auditoria contábil independente e 
da auditoria interna.
Os administradores são responsáveis por elaborar e garantir a integridade das demonstrações financeiras, gerir 
os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela conformidade das atividades às normas legais 
e regulamentares aplicáveis.
A auditoria interna responde pela realização de trabalhos periódicos com foco nos principais riscos a que a 
Companhia está exposta, avaliando, com independência e objetividade, as ações de gerenciamento desses riscos 
e a adequação dos controles internos e da governança. 
A KPMG Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da Brasilcap. 
Avalia, também, a adequação dos procedimentos contábeis e das práticas de divulgação de informações nas 
demonstrações financeiras e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pela Companhia.
Principais atividades
O Comitê reuniu-se mensalmente, fez diligências e requisitou documentos e informações, promoveu discussões 
internas. Reuniu-se com o Conselho de Administração, com o Conselho Fiscal, com representantes da Diretoria 
Executiva e das áreas Financeira, Controles Internos e Compliance, Riscos Corporativos, Societário, Jurídico, 
Controladoria, Contabilidade, Escritório de Projetos e Governança de TI, Ouvidoria e Produtos. As atividades 
desenvolvidas, registradas em atas e no relatório semestral, cobriram o conjunto de responsabilidades atribuídas 
ao órgão e estão adiante sintetizadas.
Em suas reuniões, o Comitê abordou, em especial, os seguintes assuntos: demonstrações contábeis; controles 
internos e compliance, provisões técnicas, estratégia corporativa; projetos corporativos; conciliação bancária; 
ouvidoria; tecnologia e segurança da informação; demandas judiciais; depósitos judiciais; compras e contratações; 
partes relacionadas; regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e ambiental; auditorias contábil independente 
e interna; acompanhamento das recomendações oriundas de áreas internas e de entidades externas; e 

relacionamento com a SUSEP, migração do data center. Nas situações em que identificou necessidade de 
melhoria, recomendou aprimoramentos. 
Manteve diálogo com a auditoria interna e com a auditoria contábil independente, apreciou seu planejamento 
e acompanhou sua execução, bem como tomou conhecimento dos resultados dos principais trabalhos, suas 
conclusões e recomendações.
Revisou as demonstrações financeiras, inclusive as notas explicativas, o relatório da Administração e o relatório do 
auditor contábil independente sobre as demonstrações financeiras, com o qual discutiu conclusões e apontamentos.
Conclusões
Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua 
atuação, o Comitê de Auditoria considera que:
a) o sistema de controles internos da Companhia é adequado ao porte e à complexidade dos negócios e vem
merecendo a atenção permanente da Administração;
b) a auditoria interna é efetiva e desempenha suas funções com independência, objetividade e qualidade. Não
obstante, o Comitê entende ser conveniente avaliar as oportunidades de melhoria registradas;
c) a auditoria contábil independente é efetiva e suas avaliações apoiam a opinião do Comitê sobre a integridade
das demonstrações financeiras. Não foram identificadas ocorrências que pudessem comprometer sua objetividade
e independência;
d) as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Brasilcap Capitalização S/A em 31 de dezembro de 2018, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP.

Rio de Janeiro (RJ), 05 de fevereiro de 2019

Ilenor Elemar Zingler
Coordenador do Comitê

José Fiel Faria Loureiro
Membro do Comitê

Nilson Martiniano Moreira
Membro do Comitê

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA 2º SEMESTRE DE 2018

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES 

31/12/2018 31/12/2017
Remuneração do Pessoal Chave da 
Administração Ativo Passivo

Receita/
(Despesas) Ativo Passivo

Receita/
(Despesas)

Pessoal Chave da Administração ....................... 405 971 (6.344) 301 754 (7.424)
Honorários e Encargos Sociais .......................... - - (4.737) - - (5.466)
Diretoria Executiva ................................................. - - (2.827) - - (3.550)
Comitê de Auditoria ................................................ - - (353) - - (382)
Conselho de Administração.................................... - - (1.132) - - (1.115)
Conselho Fiscal ...................................................... - - (425) - - (419)
Remuneração Variável ......................................... 405 971 (971) 301 754 (1.056)
Assistência Médica .............................................. - - (516) - - (591)
Outros .................................................................... - - (120) - - (311)

Partes Relacionadas
Cate-
goria Ativo Passivo

Receita/
(Despesas) Ativo Passivo

Receita/
(Despesas)

a. BB Corretora de Seguros e
Administradora de Bens S.A. ............... Ligada - 907 (252.838) - 781 (264.184)

b. BB Banco de Investimentos S.A. ......... Ligada - 34.628 (143.876) - 38.983 (132.531)
c. Banco do Brasil S.A. ............................. Ligada 1.475 8.319 (31.124) 3.677 16.408 (37.954)
d. Icatu Capitalização S.A. ........................ Ligada - - - - - (29.940)
e. Votorantim Corretora de Seguros S.A.  . Ligada - 495 (49.946) - 607 (37.681)
f. BB TUR Viagens e Turismo Ltda ......... Ligada - 52 (493) - 64 (894)
g. Brasilveículos Companhia de

Seguros  ................................................. Ligada - - (12) - - (14)
h. Brasildental Operadora de Planos

Odontológicos S.A. ............................... Ligada - - (28) - - (29)
i. Brasilprev Seguros e Previdência

S.A........................................................... Ligada 17 - (190) 95 - 57
j. Companhia de Seguros Aliança do

Brasil  ...................................................... Ligada 3 851 2.115 7 851 2.116
k. Caixa de Previdência dos Funcionários

do Banco do Brasil - PREVI .................... Outras - - - - - 55
l. Cielo S.A. ................................................ Ligada 52 - - 43 - 199
m.Livelo S.A. .............................................. Ligada - - (149) - 4.500 (6.574)
n. Companhia de Seguros Aliança da

Bahia ....................................................... Acionista - - (3.315) - - (4.760)
o. Icatu Seguros S.A. ................................. Acionista - - (3.491) - - (5.012)
p. BB Seguros Participações S.A............. Acionista - - (13.958) - - (20.041)
q. BB Tecnologia e Serviços S.A. ............ Ligada - - (2.605) - - -
r. Fundação Banco do Brasil ................... Outras - 69 (91) - 1 (29)
s. Companhia Brasileira de Soluções e

Serviços (Alelo) ..................................... Ligada - - (304) - - -
Total ........................................................ 1.547 45.321 (500.305) 3.822 62.195 (537.216)

Segue a discriminação da natureza das operações de cada Parte Relacionada:

a. Despesas de Corretagem decorrentes da comercialização de Títulos de Capitalização na rede Banco do Brasil;
b. Despesas Financeiras decorrentes da administração da Carteira de Investimentos. Os serviços de Gestão dos
Ativos Financeiros são realizados pela BB DTVM, empresa contratada pelo BB- BI; 
c. Taxa de serviços de cobrança sobre comercialização de Títulos de Capitalização, despesas de incentivos às vendas,
despesas com aluguéis de imóveis de uso, receitas com produtos promocionais e despesas bancárias recorrentes; 
d. Despesas operacionais decorrentes da aquisição de direito de comercialização nas agências do Banco Nossa
Caixa - Estado de São Paulo;
e. Despesas de corretagem decorrentes da comercialização de Títulos de Capitalização - Modalidade Popular do
Banco Votorantim;
f. Taxa de serviços cobrada sobre as despesas de viagens e estadias dos funcionários e Administradores;
g. Despesas com seguros de veículos próprios;
h. Despesas com planos odontológicos de funcionários;
i. Despesas com a Previdência Privada e pecúlio dos funcionários;
j. Despesas com seguros patrimoniais da Companhia e receita com Títulos de Capitalização - Produtos de Incentivo;
k. Receita de aluguéis com imóveis próprios;
l. Receita de venda com Títulos de Capitalização - Produto de Incentivo;
m. Despesas comerciais decorrentes das vendas de Títulos de Capitalização;
n. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio;
o. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio;
p. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio;
q. Despesas com arrendamento mercantil financeiro;
r. Despesas de doações para o Programa BBEducar; e
s. Despesas para realização de campanhas de vendas.
18. Outros assuntos
18.1. Cobertura de Seguros
Face à natureza de suas atividades a Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros dos seus bens
e Responsabilidade Civil dos Administradores em níveis adequados para os riscos envolvidos.
Os ativos da Companhia apresentam-se segurados conforme abaixo:
• Coberturas contratadas para veículos (Colisão, danos materiais, corporais, morais e morte e invalidez) - R$ 1.671
em 31 de dezembro de 2018 e R$ 1.615 em 2017;
• Coberturas contratadas para Seguro Empresarial (Incêndio, roubo/furto, danos elétricos, equipamentos
eletrônicos, responsabilidade civil) - R$ 9.249 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 20.721 em 2017; e
• Coberturas contratadas para Responsabilidade Civil de Administradores e Gestores (Danos ambientais,
cadastrais, corporais, materiais, morais e de continuidade) - R$ 70.704 em 31 de dezembro de 2018 e em 2017.
19. Eventos subsequentes
Em reunião realizada em 05 de fevereiro de 2019 o Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria
para pagamento de Dividendos Adicionais no montante de R$ 11.404, referente ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, oriundos da Reserva de Lucro para pagamento aos seus acionistas em fevereiro de 2019,
ad referendum da Assembleia Geral Ordinária.
20. Comitê de Auditoria
De acordo com a Resolução CNSP nº 321/2015, artigo nº 134, item III, o Comitê de Auditoria revisou as
Demonstrações Financeiras, inclusive as notas explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2018 e 2017.

Aos
Administradores e Acionistas da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras, os demonstrativos do capital 
mínimo, os valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência da BRASILCAP
CAPITALIZAÇÃO S.A., em 31 de dezembro de 2018, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, 
em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. é responsável pelas provisões técnicas registradas nas 
demonstrações financeiras, pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas e da solvência, elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e pelos controles internos que ela determinou serem necessários 
para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Atuários Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas e da solvência, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios 
atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria 
atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência estejam livres de distorção relevante. Em relação 
ao aspecto da solvência a nossa responsabilidade está restrita à adequação dos demonstrativos da solvência e 
do capital mínimo da Sociedade e não abrange uma opinião no que se refere às condições para fazer frente às 
suas obrigações correntes e ainda apresentar uma expectativa de lucros que garantam sua continuidade no futuro.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores das provisões técnicas quando registradas nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do 
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas (quando existentes) 
e da solvência. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o 
atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas registradas 
nas demonstrações financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas e da solvência da Sociedade para planejar procedimentos de auditoria atuarial 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses 
controles internos da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A..

Demonstrativo dos Valores Sujeitos à Auditoria Atuarial em 31/12/2018

Provisões Técnicas Em Milhares de R$
Provisões Matemática para Capitalização – PMC ................................................................ 8.397.877
Provisão para Resgates – PR ............................................................................................... 458.220
Provisão para Distribuição de Bônus – PDB ......................................................................... 60.205
Provisão de Sorteios para Realizar – PSR............................................................................ 113.686
Provisão para Sorteios a Pagar – PSP ................................................................................. 13.321
Provisão Complementar de Sorteios – PCS ......................................................................... 10
Outras Provisões ................................................................................................................... 0
Total de Provisões Técnicas Auditadas (A) ...................................................................... 9.043.319

Necessidade de cobertura das provisões técnicas Em Milhares de R$
Provisões Técnicas (a) ........................................................................................................... 9.043.319
Depósitos Judiciais Redutores (b) .......................................................................................... -
Outros (c) ................................................................................................................................ -
Total a ser coberto (a-b-c) ................................................................................................... 9.043.319

Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo Requerido Em Milhares de R$
Patrimônio Liquido Ajustado – PLA* (a) ................................................................................. 442.199
Capital Base (b) ...................................................................................................................... 10.800
Capital de Risco – Subscrição (c) .......................................................................................... 34.580
Capital de Risco – Crédito (d) ................................................................................................ 52.728
Capital de Risco – Operacional (e)......................................................................................... 23.464
Capital de Risco – Mercado (f) ............................................................................................... 178.599
Redução por Correlação dos Riscos (g) ................................................................................ -52.615
Capital de Risco (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g) ............................................................................... 236.756
Capital Mínimo Requerido (i) = Maior entre (b) e (h) ......................................................... 236.756
Solvência: Suficiência / (Insuficiência) do PLA (a) – (i) .................................................... 205.443
Índice de Liquidez em relação ao Capital Mínimo Requerido (**) .................................... 186,77%
*Apenas os acréscimos e deduções normativos em relação ao Patrimônio Líquido foram auditados e não o próprio
Patrimônio Líquido, dado que o Patrimônio Líquido é uma conta que resulta de todas as posições ativas e passivas
da entidade, inclusive aquelas além da abrangência de nossa auditoria atuarial.
** O índice de liquidez em relação ao CR requerido pela Resolução CNSP nº 360/2017 é de 20%.
Outros Assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção
relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial, também aplicamos
selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO 
S.A. e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os
dados selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial estejam livres de distorção
relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com base em testes aplicados sobre
amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens
integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo deste Parecer Atuarial, com aqueles encaminhados à Susep
por meio do FIP, que contém Quadros Estatísticos, para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião da
auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do
capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas e da solvência, acima
referidos, da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. em 31 de dezembro de 2018 foram elaborados, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA,
com as normas e orientações emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

Gama Consultores Associados Ltda.
Empresa pertencente ao grupo 
Mercer Human Resource Consulting Ltda.
CNPJ 02.941.736/0001-90 - CIBA 67

Cesar Luiz Danieli 
Atuário
MIBA MTb/RJ 824

O Conselho Fiscal da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, inclusive aquelas conferidas pelos incisos II, III e VII, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76, 
atualizada com a Lei nº 10.303/2001, declara haver procedido a análise do Relatório da Administração, 
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício 
findo em 31/12/2018, tendo concluído, com base nas informações prestadas pela Companhia ao longo 
do exercício, no Relatório dos Auditores Independentes, KPMG Auditores Independentes, bem como 
no Relatório do Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S/A, que as referidas demonstrações 

refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia. Manifesta, ainda, seu parecer 
favorável à proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião nesta data, de 
se efetuar o pagamento de dividendos complementares aos acionistas da Companhia à conta de reserva 
de lucros constituída no exercício findo em 31/12/2018, destinando o montante de R$ 11.403.926,22 
(onze milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), à razão 
de R$ 0,035197303  por ação, a ser pago na forma da Lei, na data de 15/02/2019, ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

José Caetano de Andrade Minchillo Márcio Santiago Câmara Roberto Meira de Almeida Barreto
Presidente do Conselho Conselheiro Conselheiro
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores e Acionistas
Brasilcap Capitalização S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Brasilcap Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado 
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob 
a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida pelas práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras 
da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as 
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo 
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, 
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6

BALANÇO SOCIAL ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos
Acionistas e Administradores da 
Brasilcap Capitalização S.A.
Rio de Janeiro - RJ
Introdução
Fomos contratados pela Brasilcap Capitalização S.A. para apresentar nosso relatório de asseguração limitada 
sobre as informações contábeis divulgadas no Balanço Social da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) 
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Responsabilidades da administração da Companhia
A administração da Brasilcap Capitalização S.A. é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada 
das Informações divulgadas no Balanço Social que foram elaboradas de acordo o modelo do iBase (Instituto Brasileiro 
de Análises Sociais e Econômicas) e com os controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre as informações contábeis divulgadas no Balanço Social, 
com base no trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, 
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC TO 3000 (Trabalhos de 
Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que é 
equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às 
informações não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de 
independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações 
divulgadas no Balanço Social, tomadas em conjunto, estão livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente 
de indagações à administração da Companhia e outros profissionais da Companhia que estão envolvidos na 
elaboração das informações divulgadas no Balanço Social, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos 

para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações divulgadas 
no Balanço Social. 
Os procedimentos aplicados compreendem: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância das 
informações contábeis e os sistemas operacionais de controles internos que serviram de base para a elaboração 
das informações contábeis divulgadas no Balanço Social; e (b) confronto das informações de natureza contábil e 
financeira com as demonstrações financeiras e/ou registros contábeis. 
Acreditamos que os procedimentos aplicados e as evidências obtidas em nosso trabalho são suficientes e 
apropriadas para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.
Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos 
do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração razoável. Consequentemente, não nos possibilitam 
obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos que seriam identificados em um trabalho 
de asseguração razoável, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos executado um trabalho de 
asseguração razoável, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais distorções que podem existir nas 
informações contábeis constantes no Balanço Social. 
Adicionalmente, nosso relatório não proporciona asseguração limitada sobre o alcance de informações não 
financeiras ou contábeis apresentadas no Balanço Social.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos 
leve a acreditar que as informações contábeis divulgadas no Balanço Social da Brasilcap Capitalização S.A. relativo 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com o modelo proposto pelo iBase e com os registros e arquivos que serviram de base para sua preparação.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2019

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Nogueira de Andrade
Contador CRC RJ-086312/O-6

 1 - Base de Cálculo 2018 Valor (Mil reais) 2017 Valor (Mil reais)
 Receita Líquida (RL) 590.024 665.328
 Resultado Operacional (RO) 186.416 412.284
 Folha de Pagamento Bruta (FPB) 24.488 24.498
 2 - Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
 Alimentação 3.386 13,83% 0,57% 3.330 13,59% 0,50%
 Encargos Sociais Compulsórios 8.782 35,86% 1,49% 9.569 39,06% 1,44%
 Previdência Privada 305 1,25% 0,05% 73 0,30% 0,01%
 Saúde 5.495 22,44% 0,93% 5.521 22,54% 0,83%
 Segurança e Medicina no Trabalho 25 0,10% 0,00% 25 0,10% 0,00%
 Educação 30 0,12% 0,01% 52 0,21% 0,01%
 Cultura 4 0,02% 0,00% 2 0,01% 0,00%
 Capacitação e Desenvolvimento Profissional 115 0,47% 0,02% 213 0,87% 0,03%
 Creches ou Auxílio-Creche 160 0,65% 0,03% 156 0,64% 0,02%
 Participação nos Lucros ou Resultados 5.632 23,00% 0,95% 5.635 23,00% 0,85%
 Outros 550 2,25% 0,09% 696 2,84% 0,10%
 Total - Indicadores Sociais Internos 24.484 99,98% 4,15% 25.272 103,16% 3,80%
 3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
 Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
 Cultura 1.093 0,59% 0,19% 2.695 0,65% 0,41%
 Saúde e Saneamento 819 0,44% 0,14% 1.712 0,42% 0,26%
 Esporte 273 0,15% 0,05% 680 0,16% 0,10%
 Outros 793 0,43% 0,13% 1.198 0,29% 0,18%
 Total das Contribuições para a Sociedade 2.978 1,60% 0,50% 6.285 1,52% 0,94%
 Tributos (excluídos Encargos Sociais) 110.818 59,45% 18,78% 232.058 56,29% 34,88%
 Total - Indicadores Sociais Externos 110.818 59,45% 18,78% 232.058 56,29% 34,88%
 4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
 Investimentos relacionados com a Produção/Operação da Empresa 19 0,01% 0,00% 30 0,01% 0,00%
 Total dos Investimentos em Meio Ambiente 19 0,01% 0,00% 30 0,01% 0,00%
 Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em
 geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa (*2)

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50% 

( ) cumpre de 51 a 75%
(X) cumpre de 76 a 100%

(X) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 76 a 100%

 5 - Indicadores do Corpo Funcional 2018 2017
 Nº de Empregados(as) ao Final do Exercício 215 221
 Nº de Admissões durante o Exercício 19 31
 Nº de Empregados(as) Terceirizados(as) 425 451
 Nº de Estagiários(as) 6 10
 Nº de Empregados(as) acima de 45 anos 73 75
 Nº de Mulheres que Trabalham na Empresa 108 112
 % de Cargos de Chefia ocupados por Mulheres 47% 45%
 Nº de Negros(as) que Trabalham na Empresa 47 44
 % de Cargos de Chefia ocupados por Negros(as) 12,0% 6,0%
 Nº de Portadores(as) de Deficiência ou Necessidades Especiais 7 6
 6 - Informações relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial 2018 Metas 2019
 Relação entre a Maior e a Menor Remuneração na Empresa 38,79 38,79
 Número Total de Acidentes de Trabalho 1 0

 Os Projetos Sociais e Ambientais desenvolvidos pela Empresa foram definidos por: ( ) direção (X) direção
e gerências

( ) todos(as)
empregados(as) ( ) direção (X) direção

e gerências
( ) todos(as)

 empregados(as)

 Os Padrões de Segurança e Salubridade no Ambiente de Trabalho foram definidos por: ( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
 empregados(as)

(X) todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

(X) todos(as)
+ Cipa

 Quanto à Liberdade Sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna
 dos(as) trabalhadores(as), a empresa: ( ) não se envolve (X) segue as

normas da OIT
( ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolve

(X) segue as
normas da OIT

( ) incentiva
e segue a OIT

 A Previdência Privada contempla: ( ) direção ( ) direção
e gerências

(X) todos(as)
empregados(as) ( ) direção ( ) direção

e gerências
(X) todos(as)

empregados(as)

 A Participação dos Lucros ou Resultados contempla: ( ) direção ( ) direção
e gerências

(X) todos(as)
empregados(as) ( ) direção ( ) direção

e gerências
(X) todos(as)

empregados(as)
 Na seleção dos Fornecedores, os mesmos Padrões Éticos e de Responsabilidade Social
 e Ambiental adotados pela Empresa:

( ) não são 
considerados ( ) são sugeridos (X) são exigidos ( ) não são

considerados ( ) são sugeridos (X) são exigidos

 Quanto à Participação de Empregados(as) em Programas de Trabalho Voluntário, a empresa: ( ) não se envolve ( ) apóia (X) organiza
e incentiva

( ) não se
envolve ( ) apóia (X) organiza e

incentiva

 Número Total de Reclamações e Críticas de Consumidores(as): na empresa
7.807

no Procon
31

na Justiça
105

na empresa
7.807

no Procon
20

na Justiça
100

 % de Reclamações e Críticas Atendidas ou Solucionadas: na empresa
98%

no Procon
90%

na Justiça
27%

na empresa (*1)
100%

no Procon
92%

na Justiça
30%

 Valor Adicionado Total a Distribuir (em mil R$): Em 2018: 283.959 Em 2017: 524.655
 Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 100,00% 100,00%
 Governo 38,52% 41,58%
 Colaboradores 18,73% 10,57%
 Acionistas 17,04% 34,00%
 Terceiros 0,65% 0,45%
 Retido 25,07% 13,41%
 7 - Outras Informações

(*1) Considerando Melhorias nos Processos de atendimento.
(*2) Para compensar a emissão de CO2 relativas ao deslocamento dos empregados durante suas jornadas de trabalho, árvores foram plantadas em 2018, sendo o cálculo referenciado por estudos da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). O total de emissões de GEE de 2017 foi neutralizado por meio de plantio de 1.239 árvores em parceria com a SOS Mata Atlântica. Em 2019, temos como meta a neutralização total, 100% 
das emissões de 2018.
1 - Brasilcap Capitalização S.A. - CNPJ: 15.138.043/0001-05 - Setor econômico: Seguro, Previdência e Capitalização - Rio de Janeiro - RJ; 2 - Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Denis dos Santos Morais - 
Telefone: (21) 3804-2271 - email: rsa@brasilcap.com.br; 3 - Esta empresa não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está 
envolvida com corrupção; 4 - Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente; 5 - Este balanço social segue o modelo sugerido pelo IBASE; 6 - O relatório informações de Natureza Social e Ambiental 
foi objeto de revisão de Auditoria Independente, conforme estabelecido na Resolucão do Conselho Federal de Contabilidade - nº 1003/2004.
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