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Números revelam a trajetória 
do ensino superior no Brasil
Paulo Alonso, página 2

Com amigos assim, governo 
nem precisa de oposição
Partidos vão a 
Bolsonaro dar apoio, 
mas querem mudar 
quase tudo na 
Previdência

A ida de líderes de partidos ao 
Palácio do Planalto para reuniões 
com o presidente Jair Bolsonaro, 
nesta quinta-feira, deveria ser uma 
demonstração de apoio, mas o re-
sultado foi pífio. Tal qual ocorrera 

na quarta-feira, quando os deputa-
dos que dizem apoiar a reforma da 
Previdência deixaram o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, sozinho 
diante da oposição, o beija-mão fi-
cou apenas no gesto simbólico.

PSD e PSDB apoiam a reforma, 
mas devem manter a independência 
em relação ao Governo Federal. De 
acordo com o presidente tucano, 
Geraldo Alckmin, para o partido, a 
reforma precisa ser justa com todos 
os trabalhadores, combater privilé-
gios e acabar com o déficit fiscal.

Alckmin afirmou que o PSDB é 
contra mudanças no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), pago 

a idosos, e na aposentadoria rural. 
“Se há diferença de idade na área 
urbana, por que não na área rural?”, 
questionou.

Gilberto Kassab também bate na 
tecla da independência em relação 
ao governo. “Em relação às banca-
das, o partido não fechará questão 
(não orientará a votação de seus 
membros), mas haverá um esforço 
intenso no sentido de mostrar aos 
parlamentares a importância das re-
formas para o Brasil”, disse.

O líder do PSD no Senado, Otto 
Alencar (BA), disse que a bancada 
do partido é contra as alterações no 
BPC e na aposentadoria rural, além 

da instituição do sistema de capita-
lização sem contribuição patronal 
e sem piso salarial para o trabalha-
dor.

Bolsonaro conversou também 
com os presidentes do PRB, depu-
tado Marcos Pereira (ES), do PP, 
senador Ciro Nogueira (PI), e do 
presidente do DEM, ACM Neto.

O presidente nacional do MDB, 
o ex-senador Romero Jucá, foi ou-
tro hipotecou apoio, mas vai pro-
por alterações no texto enviado 
pelo governo. Além do BPC e da 
questão da aposentadoria rural, o 
partido quer discutir a situação dos 
professores e da capitalização.

Alimentos  
mais caros  
e dívidas  
recordes

A cesta básica, integrada 
pelos alimentos essenciais, 
subiu em todas as capitais em 
março, mostra pesquisa do 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese). As altas 
mais expressivas ocorreram 
em Brasília (11,09%), Flo-
rianópolis (7,28%), São Luís 
(7,26%) e Curitiba (7,20%).

Nos primeiros três me-
ses de 2019, todas as cidades 
mostraram alta acumulada, 
com destaque para Recife 
(17,85%), Vitória (17,84%) e 
Natal (16,87%). A menor alta 
foi registrada em Porto Alegre 
(3,19%). Em 12 meses, entre 
março de 2018 e o mesmo 
mês deste ano, também houve 
elevação em todas as 18 capi-
tais pesquisadas, lideradas por 
Goiânia (20,25%), Salvador 
(18,42%) e Brasília (17,39%).

A expressiva alta do custo 
dos alimentos veio acompanha-
da pela explosão nas dívidas: o 
percentual de famílias brasilei-
ras com débitos (em atraso ou 
não) chegou a 62,4% em março 
deste ano, maior patamar de en-
dividamento das famílias desde 
setembro de 2015

A proporção de famílias 
inadimplentes – aquelas que 
têm dívidas ou contas em atra-
so – ficou em 23,4% em março 
deste ano, acima dos 23,1% de 
fevereiro, mas inferior a março 
do ano passado (25,2%). Os 
dados são da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor, divulgada nesta 
quinta-feira pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

O valor necessário para a 
manutenção de uma família de 
quatro pessoas, segundo cál-
culo com os números do mês 
passado, deveria equivaler a 
R$ 4.277,04, ou 4,29 vezes o 
salário mínimo de R$ 998. Em 
março de 2018, o valor neces-
sário seria de R$ 3.706,44, ou 
3,89 vezes o salário mínimo, 
que era R$ 954.

Os números, calculados 
pelo Dieese, mostram um cres-
cimento de 15% em 12 meses. 
No período, a inflação oficial 
(IPCA) ficou em 3,89%.

Produção de veículos tem  
queda de 10% em março

Investimentos aumentam  
0,4%  no mês de fevereiro

Os investimentos cresceram 
0,4% em fevereiro em relação 
ao mês anterior. É o que aponta 
o Indicador Ipea de Formação 
Bruta de Capital Fixo (FBCF). O 
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), aponta que o 
resultado sucedeu o crescimen-
to de 2,1% em janeiro, quando 
os investimentos foram afetados 
positivamente pelas operações 
de comércio exterior envolvendo 
plataformas de petróleo.

Na comparação entre o trimestre 
terminado em fevereiro e o termi-
nado em novembro, os investi-
mentos apresentam alta de 1,1%. 
Na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, o indicador regis-
trou aumento mais expressivo, de 
10,1%. Com isso, o crescimento 
acumulado em doze meses chegou 
a 5,2%.

Na comparação com o ajuste 

sazonal, o consumo aparente de 
máquinas e equipamentos (Came) 
– cuja estimativa corresponde à 
produção interna, retirada as ex-
portações e acrescida as importa-
ções – apresentou crescimento de 
2,9% em fevereiro.

O indicador de construção ci-
vil, por sua vez, recuou 1,2% na 
comparação dessazonalizada. 
Com isso, o trimestre terminado 
em fevereiro mostra um resultado 
praticamente estável, com eleva-
ção de 0,2% ante o período ime-
diatamente anterior.

O terceiro componente da 
FBCF, classificado como outros 
ativos fixos, apresentou queda 
de 0,6% na passagem de janei-
ro para fevereiro. Na compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado, a construção civil 
registrou variação negativa de 
0,8%.

A produção de veículos monta-
dos no país foi de 240,54 mil unida-
des em março, com queda de 10% 
na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, conforme divulga-
do nesta quinta-feira pela Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea). 
Em relação a fevereiro, houve re-
dução de 6,4%.

O presidente da Anfavea, Anto-
nio Carlos Botelho Megale, disse 
que três fatores influenciaram o 
resultado negativo em produção: a 
greve dos trabalhadores, a enchen-
te na fábrica da Mercedes-Benz e a 

redução das exportações, Além dis-
so, março também teve um dia útil 
a menos devido ao carnaval.

Megale defendeu a importância da 
manutenção dos bons índices de pro-
dução de veículos, responsável pela 
geração de emprego e renda. “Rela-
tório do Banco Central para o biênio 
de 2017 e 2018 diz que as montado-
ras são responsáveis por um terço do 
crescimento industrial do Brasil, um 
quarto do crescimento total do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), o que mos-
tra a relevância do setor. Queremos 
que os investimentos de produção 
fiquem no Brasil.”
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Conversas com lideranças ocorreram durante todo o dia
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A gestão de riscos dentro 
das incertezas do varejo

Não é de hoje que a gestão 
de riscos faz parte – ou de-
veria fazer – da agenda dos 
executivos. Identificar vul-
nerabilidades que podem ge-
rar prejuízos e impactos no 
alcance dos objetivos e me-
tas estratégicas vem sendo 
utilizado pelas companhias 
para aprimorar a gestão e 
obter resultados melhores. 
E em uma época em que a 
imagem representa um dos 
principais ativos de qualquer 
organização, a gestão de ris-
cos também se mostra fun-
damental na proteção da re-
putação para 
sustentação e 
perenização 
da empresa, 
em especial 
as varejistas.

Resumin-
do, quando 
o conceito 
de risco, que 
é a possibili-
dade de algo 
não dar certo, é feito de ma-
neira preventiva pode ante-
cipar problemas à empresa. 
É lógico que é um erro pen-
sar que é possível prever to-
das as situações e mudanças 
as quais a organização possa 
estar exposta. Mas trabalhar 
para impedir ou diminuir 
seus os efeitos e estar pre-
parada faz toda a diferença, 
não somente para a organi-
zação, mas na vida de todos 
que se envolvem com ela de 
alguma forma: funcionários, 
clientes, parceiros, acionis-
tas e comunidade.

Ao lidar com risco, é co-
mum encontrarmos algu-
mas situações, como o não 
engajamento da gestão no 
tratamento de outros riscos, 
que não sejam financeiros, e 
a não preparação para gran-
des incertezas e eventos que 
possam gerar crises. Leia-se 
enchentes, incêndios, roubos 
e outras adversidades.

Muitas empresas já ma-
pearam seus riscos, preen-
cheram suas matrizes com 
pontos vermelhos, amare-
los e verdes e definiram as 
ações para mitigação dos 
riscos. Diferente do que 
pode aparecer, o questio-
namento aqui não é a ação, 
mas sim os questionamen-
tos: quantos dos riscos não 
financeiros de fato tiveram 
o foco dos executivos? 
Quais foram os investimen-
tos feitos para melhorar as 
questões de segurança, am-
biental, trabalhistas, com-
pliance e de segurança de 
informação?

O segundo ponto está 
atrelado aos riscos difíceis 
de prever. Chamados de 
cisnes-negros, este riscos 
são aqueles em que os im-
pactos são enormes, apesar 
da baixa probabilidade de 
ocorrência. Por terem esta 
característica, as ações de 
mitigação geralmente são 
bastante dispendiosas e 
acabam não sendo efeti-
vadas. Um vazamento de 
produto químico poluindo 
rios e a comunidade à sua 
volta atingindo milhares 
de pessoas, um incêndio 
de grandes proporções em 

terminais portuários e a 
queda de uma aeronave são 
apenas alguns exemplos de 
situações que parecem im-
prováveis, mas que podem 
desencadear grandes crises.

Não é porque um risco 
não apresenta registros his-
tóricos que deve ser negli-
genciado. É comum vermos 
as empresas reagindo a um 
evento, ou seja, depois que 
o risco foi concretizado é 
que se corre atrás do preju-
ízo. E neste caso, as ações 
geralmente não são bem-su-
cedidas. Há uma série de de-

sencontros 
de informa-
ção, falta de 
hab i l idade 
na comuni-
cação, ações 
não efetivas 
e demora na 
tomada de 
decisão.

A manei-
ra tradicio-

nal de se classificar os ris-
cos considera o resultado 
da probabilidade versus im-
pacto. Evoluir a avaliação 
do impacto, incluindo um 
nível maior de detalhamen-
to, ajuda a empresa a ver 
além dos aspectos financei-
ros. Não é à toa que para se 
medir o impacto do risco, 
existem outros balizadores 
como operacionais, danos 
à imagem e regulatórios, só 
para citar os mais comuns. 
Cada um com o seu respec-
tivo peso, de acordo com o 
segmento e estratégias da 
companhia.

Outra medida é incluir te-
mas específicos na agenda 
dos executivos, em reuniões 
de conselho e comitês, como 
continuidade dos negócios, 
sustentabilidade, seguran-
ça da informação, gestão 
de pessoas, entre outros. E 
adotar um controle, o famo-
so check-list, para que estes 
tópicos sejam tratados mini-
mamente dentro de uma fre-
quência anual.

Ter um plano de conti-
nuidade e de gestão de crise 
também faz parte do pacote. 
Lembrando que para situ-
ações catastróficas e para 
cisnes-negros é fundamen-
tal estar preparado para agir 
sobre a consequência. Ou 
seja, garantir a agilidade na 
assistência às possíveis víti-
mas, ampliar capacidade de 
atendimento ao público e 
stakeholders, além de segu-
ros e redundâncias.

Vivemos em uma época 
em que novas demandas 
são instituídas pela socie-
dade. Não basta que em-
presas tenham foco finan-
ceiro. Também não pode 
haver descompasso entre 
o que a organização diz 
e o que ela efetivamente 
faz. A postura da empre-
sa ao lidar com situações 
atípicas faz a diferença na 
forma como será percebi-
da de dentro para fora ou 
de fora para dentro.

q  Daniela Coelho
Gerente da área de  

Business Performance 
Improvement da Protiviti.

Os dados que mostram a 
trajetória da educação su-
perior no Brasil são do Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, Inep/MEC, 
e colhidos no ano de 2017. 
São, assim, números recen-
tes e que nos permitem ana-
lisar os caminhos pelos quais 
o ensino de terceiro grau está 
sendo trilhado.

O Brasil reúne, atual-
mente, 2.448 instituições de 
educação superior, sendo 
199 universidades, sendo 93 
privadas, 46,73%; 189, cen-
tros universitários, dos quais 
181 são provados, 95,77%; 
2.020, faculdades isoladas, 
das quais 1.878 são particu-
lares, 92,97% e 40, centros 
federais de educação tecno-
lógica. Os números mostram 
claramente que a iniciativa 
privada detém 87,91% do 
mercado educacional.

A Região Sudeste é a que 
mais abriga IES, com 1.121, 
sendo 965 pertencentes à 
rede privada, 86,08%; segui-
da da Nordeste, com 517, das 
quais 451, ou sejam, 87,23% 
são particulares. A Região 
Sul congrega 405 institui-
ções, sendo 374 privadas, 
92,35%; a Centro-Oeste, 
240, das quais 221 também 
são particulares, 92,08%. A 
Região Norte reúne o menor 
número de instituições de 
ensino superior, com ape-
nas 165, das quais 141 são 
igualmente privadas, com 
85,45%.

O Brasil tem 387.413 
professores universitários, 
sendo 72.301, com títulos 
de especialistas; 152.285 
mestres e 160.827 doutores. 
Na categoria especialistas, 
o Norte tem 6.479, sendo 
4.038 nas privadas; o Nor-
deste, 16.188, sendo 10.529, 
65,04% também nas particu-
lares; o Sudeste, 28.773, dos 
quais 24.831, rede privada, 
86,30%; o Sul com 12.535, 

sendo 10.797, particulares, 
86,13%; e o Centro-Oeste, 
com 8.326, sendo 6.118, 
73,48% na escola particular.

Já os mestres são maio-
ria no Sudeste, com 62.880, 
sendo 49.326, ensino parti-
cular, 78,44%; no Norte, são 
10.939, dos quais 5.061, par-
ticulares, 46,27%; no Nor-
deste, 35.435, sendo 19.727, 
ou 55,69%, na esfera priva-
da; no Sul, 30.815, dos quais 
22.126, ou sejam, 71,80%, 
nas privadas; e no Centro-
Oeste, 14.226, sendo 8.466, 
ou 59,51%, igualmente no 
ensino particular.

A quantidade de profes-
sores-doutores já superou 
o número de docentes-
mestres. E, atualmente, 
são 160.827, distribuídos 
nas instituições privadas 
do Norte, com 8.214, dos 
quais 1.519, 18,49%; no 
Nordeste,  33.731, sendo 
7.362, 21,83%; o Sudeste 
lidera esse quantitativo, com 
73.130, dos quais 28.519, 
ou sejam, 39%, na inicia-
tiva privada, com grande 
destaque para os Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro 
que reúnem a maior quanti-
dade de doutores de todo o 
Brasil. O Sul abriga 32.311, 
sendo 10.372, ou 32,10%; e 
o Centro-Oeste, com 13.441, 
3.451, nas IES particulares, 
com 25,68%.

São 33.272 cursos pre-
senciais sendo ofertados, 
dos quais 2.507, no Norte, 
50,26%; 6.692, no Nordeste, 
58,95%; 14.712, no Sudes-
te, 78,91%; no Sul, 6.322, 
71,89%; e no Centro-Oeste, 
3.039, 64,17%. Desse total, 
as instituições particulares 
abocanham 23.309 cursos 
presenciais.

A graduação a distância 
vem crescendo no país. E 
2.108 instituições já ofer-
tam cursos em EAD, sendo 
1.273 em universidades, das 
quais 845 privadas, 66,38%; 

618 centros universitários 
particulares, 100%; 184 fa-
culdades isoladas, sendo que 
183 já ministram essa mo-
dalidade de curso, 99,46%; 
e 33 centros tecnológicos 
federais. A oferta do ensino 
a distância é encontrada em 
1.646 escolas privadas, atin-
gindo 78,08%.

Desses 2.108 cursos mi-
nistrados, as áreas mais pro-
curadas são: Educação, 772, 
dos quais 418 em privadas, 
54,15%; Humanidades e Ar-
tes, 47, sendo 44 em escolas 
particulares, 93,62%; Ciên-
cias Sociais, Negócios e Di-
reito, 868, dos quais 792 em 
privadas, 91,24%; Ciências, 
Matemática e Computação, 
92, dos quais 84 na rede par-
ticular 91,30%; Engenharia, 
Produção e Construção, 132, 
sendo 125 privadas, 94,70%; 
Agricultura e veterinária, 20, 
15 particulares, 75%; Sau-
de e Bem-estar social, 71, 
dos quais 70 em privadas, 
98,59%; e Serviços, 106, 
sendo 98 em IES particula-
res, 92,45%. No ano de 2017, 
2.785.556 alunos estavam 
inscritos em cursos a dis-
tância, sendo que 2.440.773 
na rede privada, atingindo o 
percentual de 87,62%.

Tendo em vista os estudos 
desenvolvidos pelo Inep/
MEC, pode-se verificar que 
o ensino superior segue em 
processo de expansão, em 
especial o segmento priva-
do e com um crescimento 

acentuado na modalidade 
a distância. Os dados mos-
tram também que não houve 
alteração no número de ins-
tituições públicas de 2016 
para 2017, e o setor privado 
representa 87,91% do total 
das instituições de educação 
superior do Brasil. 71,21% 
das matrículas em cursos 
presenciais e 90,58% em 
cursos a distância estão nas 
IES particulares. Importante 
ressaltar que a quantidade 
de candidatos inscritos em 
cursos presenciais no Brasil 
cresceu, especialmente, na 
Região Sudeste que, somen-
te nas privadas, recebeu 300 
mil inscritos a mais em rela-
ção a 2016.

A cada ano sobe o per-
centual de alunos gradua-
dos pelo setor privado e, em 
2017, somou 74,88% dos 
concluintes em cursos pre-
senciais. Já em relação aos 
cursos a distância, o setor 
privado representa 78,08% 
do mercado brasileiro. Fo-
ram 841 mil candidatos a 
mais inscritos nos cursos a 
distância em relação ao ano 
anterior, 605 mil só na rede 
particular.

As IES privadas são res-
ponsáveis por 94,55% dos 
concluintes da graduação a 
distância no Brasil. O Cen-
so da Educação Superior 
do Brasil trouxe ainda a in-
formação de que, em 2017, 
foram abertos sete polos de 
graduação a distância no ex-
terior, todos privados, com 
405 novas vagas e 325 ma-
triculados.

Esse é o panorama da 
educação superior brasileira 
e que reforça o papel da ini-
ciativa privada na formação 
de recursos humanos para 
a expansão e o desenvolvi-
mento do país.

q  Paulo Alonso
Jornalista e dirigente 

universitário.

Os cisnes-negros, 
baixa probabilidade 
mas com impactos 
enormes

Quantidade de 
professores-
doutores já 
superou o 
número de 
docentes-mestres

A trajetória do ensino superior no Brasil

Para onde vão os fundos de 
investimento multimercado?

O mercado financeiro 
brasileiro passa por um 
momento de calmaria, 
reflexo das eleições presi-
denciais de 2018. Quando 
o candidato preferido do 
mercado vence, tem-se 
um período de aproxima-
damente quatro meses de 
estabilidade.

Essa situação, em con-
junto com a baixa do ju-
ros (6,5% ao ano, a taxa 
mais baixa em muito 
tempo), traz a possibi-
lidade da procura pelos 
fundos de investimento 
multimercado (FIM) 
aumentar. Os FIMs 
perderam liquidez há um 
tempo atrás, porém, de-
pendendo de como forem 
os primeiros oito meses 
de 2019, eles podem pux-

ar parte da captação dos 
fundos de renda fixa.

Durante esse começo 
de ano, por exemplo, é 
crucial para o mercado fi-
nanceiro que o presidente 
consiga manter estabi-
lidade, governabilidade e 
passar as medidas pelas 
votações. Se isso não 
ocorrer, podemos espe-
rar um período de desafio 
para os FIMs. Os gestores 
precisarão apostar se o 
novo governo conseguirá 
aprovar reformas para 
definir a exposição que 
eles darão a diferentes ti-
pos de investimentos.

No entanto, se o presi-
dente conseguir passar 
suas medidas, a tendên-
cia é que os fundos de in-
vestimento multimercado 

cresçam cada vez mais 
e superem os fundos de 
renda fixa. Isso significa 
apostar mais na bolsa de 
valores e estar mais sus-
cetível a tomar riscos.

O cenário para os 
FIMs nesse começo de 
ano é o aumento no mer-
cado acionário e diminu-
ição da exposição em ju-
ros de título do governo. 
Com a economia melho-
rando, existe também a 
possibilidade de aumento 
de posições no mercado 
de crédito (debêntures e 
Fdic).

Em um momento de 
calmaria no mercado fi-
nanceiro, se o gestor tiver 
postura ativa, os resulta-
dos obtidos serão bons. 
Mas em um cenário de 

caos, um gestor menos 
ativo, com postura de buy 
and hold, pode conseguir 
resultados mais altos 
porque os custos de fundo 
são mais enxutos.

Hoje, pelo cenário que 
temos, a tendência é de 
que os fundos de inves-
timento multimercado 
voltarão a ser procura-
dos. A recomendação, no 
entanto, é agir com cau-
tela até termos um pan-
orama melhor de como 
será o novo governo e 
então escolher os fundos 
mais adequados para se 
investir.

q  Edson Hydalgo 
Junior

Commercial Officer da 
Intrader DTVM.
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Pacote pode ter algo de bom, 
só que não vai funcionar

A notícia de que a equipe econômica prepara um pa-
cote de medidas para dinamizar a economia revela um 
ponto positivo e um negativo. Do lado favorável, final-
mente o governo reconheceu que a produção não vai sair 
do lugar sem um impulso; o problema é que as propostas 
não trarão uma retomada.

O pacote se divide em quatro frentes. Uma é a sim-
plificação e desburocratização, mais que necessária. 
Porém só vai ser efetiva se a equipe atacar de frente as 
obrigações acessórias e as normas expelidas pela Receita 
a cada dia.

A segunda estratégia é a Emprega Mais, um conjunto 
de medidas cosméticas de validade duvidosa e que po-
dem facilmente virar um escândalo, caso de dar vales 
para qualificação de trabalhadores (é só olhar o Fies).

A terceira proposta, de retirar barreiras para o funcio-
namento do mercado, traz risco semelhante. Exemplos, 
não só no Brasil, comprovam que é necessária uma forte 
atuação do Estado e da sociedade para impedir abusos.

O Brasil 4.0, para modernização, é importante, mas 
como política de médio e longo prazo. Não há sentido 
em ficar misturada com propostas conjunturais.

Assim, o pacote pode até ter medidas interessantes, 
mas os empresários só voltarão a existir se existirem 
consumidores. E a população só volta a consumir se ti-
ver emprego com algum grau de estabilidade. Queiram 
ou não os xiitas neoliberais que habitam o Ministério da 
Economia, sem participação forte do Estado, o Brasil 
continuará andando em círculos.

Moro na selva
A Comissão Especial de Estudos em Direito Penal da 

OAB/RJ apoia o parecer firmado pelo Instituto dos Ad-
vogados Brasileiros (IAB) acerca do projeto da Lei An-
ticrime, do ministro da Justiça, Sergio Moro. E a OAB/
RJ usou palavras duras: “Torna imperioso rememorar, 
sobretudo ao ministro, porquanto professor e doutor, que 
‘efeitos práticos’ não derivam de sonhos, de pantomimas 
ou de adivinhações.” E ainda: “Procurar ‘efeitos práti-
cos’ e ignorar a teoria é como andar a esmo sem bússola 
na selva amazônica.”

Atualização médica
Como o médico pode dar conta dos milhões de artigos 

e livros publicados atualmente? Esta pergunta levou um 
grupo de médicos a criar a Dr Tips, uma plataforma de 
cursos online e vídeos. “O conteúdo médico se renova 
100% a cada quatro anos. Mesmo se o profissional es-
tudar o tempo todo, é impossível ficar totalmente atu-
alizado. Nossa meta é revolucionar o aprendizado neste 
meio, reduzindo o tempo do aprendizado com aumento 
do aproveitamento”, afirma o médico Paulo César Fer-
nandes, um dos sócios-fundadores da Dr. Tips.

Os participantes dos cursos podem compartilhar dúvi-
das e respostas, facilitando a atualização dos médicos e 
incrementando a formação dos estudantes. Além de Fer-
nandes, participam do conselho da startup os médicos 
Diego Garcia, Fernando Furlan e Paulo Cesar Rozental, 
também sócio-fundadores.

Os materiais são produzidos por profissionais nas 
áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Farmacologia, Fisio-
logia, Psiquiatria, Cirurgia Torácica, Cirurgia do Trauma 
e Trombo-embolismo Venoso.

‘Vim’ a ser acometida
Pergunta ao ministro que fala como escreve, escreve 

como pensa, e pensa como ministra: a mulher do Queiroz 
é cônge com jê ou é cônje com giota? Não sabemos. 
Mas arriscamos que, se depender do ministro, ela não 
será acometida por ‘violenta emoção’. Sorte que Dona 
Marisa não teve.

Rápidas
O Movimento #TamoJunto9ºano realiza, na próxima 

quarta-feira, das 9h às 18h, na Uerj, em São Gonçalo 
(RJ), o I Seminário Intersetorial para Valorização da 
Educação Pública. O evento será aberto pelo teólogo 
Leonardo Boff *** A Secretaria de Saúde do Estado do 
Rio realizará, dias 10 e 11, campanha de vacinação con-
tra a febre amarela no Caxias Shopping, das 14h às 17h 
*** Beto Filho assume pela quarta vez a presidência da 
Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de 
Janeiro (ABF Rio) *** Distratos imobiliários na per-
spectiva do Poder Judiciário é o tema do seminário que 
o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) realizará na 
próxima segunda-feira, das 10h às 12h30. Inscrições em 
iabnacional.org.br/eventos *** O IAG - Escola de Negó-
cios da PUC-Rio fará na próxima terça, das 18h40 às 
21h20, o evento “Painéis em Gerenciamento de Proje-
tos” em uma comemoração dupla: 15 anos da criação do 
MBA em Gerenciamento de Projetos, Programas e Port-
fólios do IAG e da assinatura do acordo de parceria com 
o PMI-Rio. Inscrições: bit.ly/workshopgp

TISSIANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 14.661.012/0001-71 - NIRE 33.3.0030044-9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019

1. Data, Hora e Local: Às 11h do dia 14/03/2019, na sede social da TISSIANO 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., na Rua Dias Ferreira,
nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, RJ (“Cia.”). 2. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação, conforme disposto no art.
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei das
Sociedades por Ações”), por estarem presentes todos os acionistas da
Cia. 3. Mesa: A Sra. Paula Fonseca assumiu a presidência dos trabalhos
e designou a Srta. Raphaela da Silva para secretariar a assembleia. 4.
Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas para deliberar
sobre a redução do capital social da Cia.. 6. Deliberações: 6.1 Os
acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas, aprovar a redução 
do capital social da Cia., por ser excessivo em relação ao objeto social,
no montante de R$30.000.000,00, passando o capital social da Cia.,
totalmente subscrito e integralizado, de R$69.684.672,12, dividido em
69.653.868 ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, para
R$39.684.672,12, dividido em 39.653.868 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal. 6.2 Em virtude de deliberação anterior, os acionistas
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do Art. 5º do
Estatuto Social da Cia., que passará a ter a seguinte redação: “Art. 5º - O
Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 39.684.672,12,
dividido em 39.653.868 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
6.3 A efetivação da redução de capital aprovada acima, por meio do registro 
da presente ata na JUCERJA, ocorrerá após o término do prazo de 60 dias
para oposição de credores contado da publicação desta ata, conforme
previsão no Art. 174 da Lei das Sociedades Anônimas. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a
assembleia pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual foi
lida, aprovada e assinada pelos acionistas. Acionistas presentes: Aliansce
Shopping Centers S.A. e Renato Rique. RJ, 14/03/2019. Mesa: Paula
Fonseca - Presidente; Raphaela da Silva - Secretária.

SIMPERJ - Sindicato da Indústria de Material Plástico
do Estado do Rio de Janeiro

Sede Própria: Rua Santa Luiza, 776 – sala 203.
ASSEMBLÉIA GERAL REFERENTE ÀS ELEIÇÕES SINDICAIS

CONVOCAÇÃO
Convocamos todas as empresas associadas ao SIMPERJ e em dia com as 
suas contribuições sociais, a comparecer no dia 11 de abril de 2019, às 14:00 
horas em primeira convocação, ou às 14:30 em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, na Rua Santa Luzia, nº 776, sala 203, Cen-
tro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar e decidir sobre os tópicos pertinentes 
ao Processo Eleitoral do SIMPERJ.  Rio de Janeiro, 05 de abril de 2019.

José da Rocha Pinto – Presidente.

Novo Banco dobra carteira para R$ 16 bi
Instituição dos 
Brics revela 
planos para 
encorajar 
empréstimos

Dobrar a carteira de em-
préstimos para US$ 16 bi-
lhões neste ano e aumentar 
seu impacto, à medida que  
procura ampliar parcerias 
globais de desenvolvimen-
to e mobilizar mais capi-

tal institucional e privado. 
Essas medidas fazem parte 
do anúncio feito pelo Novo 
Banco de Desenvolvimento 
(NBD) - instituição finan-
ceira multilateral estabe-
lecida pelo Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul 
(Brics) em 2014 - durante a 
4ª Reunião Anual na Cidade 
do Cabo, África do Sul

 O evento reuniu autorida-
des governamentais de alto 
escalão dos países do Briscs, 
líderes de instituições de de-
senvolvimento multilaterais e 
nacionais, pesquisadores ilus-
tres, banqueiros comerciais 
proeminentes, dirigentes do 

setor e representantes de or-
ganizações da sociedade civil.

“Em 2019, o banco irá 
desenvolver um forte ímpe-
to em suas operações e ob-
jetiva dobrar sua carteira de 
aprovação de empréstimos 
para cerca de US$ 16 bi-
lhões”, disse o presidente do 
NBD, K. V. Kamath, em seu 
discurso programático na 
reunião. “O banco irá refor-
çar seus financiamentos em 
moeda forte de mercados de 
capitais internacionais”.

Em 2018, o NBD aprovou 
17 empréstimos, totalizando 
cerca de US$ 4,6 bilhões, ele-
vando sua base de 13 emprés-

timos no valor de US$ 3,4 
bilhões, até o encerramento 
de 2017. Isso aumentou a 
carteira de empréstimos total 
do banco para 30 projetos, no 
valor de aproximadamente 
US$ 8 bilhões, até o final do 
ano passado. O NBD tam-
bém anunciou que, em 31 de 
março de 2019, seu Conselho 
de Administração aprovou 
cinco projetos adicionais, 
com empréstimos somando 
aproximadamente US$ 1,2 
bilhão, sendo dois projetos 
na China e três na África do 
Sul, elevando sua carteira de 
empréstimos total para US$ 
9,2 bilhões, até agora. 

Temer e filha viram réus por lavagem de dinheiro 
Defesa: denúncia 
do MPF não tem 
provas idôneas  
e é ‘infame’

Sob acusação do crime de 
lavagem de dinheiro, a Jus-
tiça Federal de São Paulo 
aceitou nesta quinta-feira a 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e tor-
nou réus o ex-presidente da 
República, Michel Temer, e 
sua filha, Maristela Temer. 
Também tornaram-se réus 
pelo mesmo delito João Bap-

tista Lima Filho, conhecido 
como coronel Lima, e sua 
esposa, Maria Rita Fratezi, 
controladores da empresa 
Argeplan.  

“A narrativa (da denúncia 
do MPF) é clara o suficien-
te para permitir o exercício 
do direito de defesa e os 
fatos narrados configuram, 
em tese, infração penal. A 
denúncia é ainda lastreada 
em indícios mínimos de au-
toria e de materialidade da 
infração penal imputada aos 
acusados”, disse na decisão 
o juiz federal substituto da 
6ª Vara Criminal Federal 
Especializada em Crimes 
contra o Sistema Financeiro 
Nacional e em Lavagem de 

Valores, Diego Paes Morei-
ra.

Segundo a denúncia do 
MPF, Maria Rita Fratezi e 
Maristela Temer, entre os 
anos de 2013 a 2015, sob a 
orientação e comando do ex-
presidente Temer e do coro-
nel Lima, teriam ocultado e 
dissimulado a origem de R$ 
1,6 milhão, empregando o 
valor na reforma da residên-
cia de Maristela , na capital 
paulista. 

De acordo com a acusa-
ção, o montante não per-
tencia a filha de Temer e foi 
obtido em decorrência de 
crimes contra a administra-
ção pública praticados pela 
empresa Argeplan. O MPF 

destaca que o escritório da 
Argeplan, na vila Madale-
na, zona oeste da capital, 
foi o local de entrega de 
duas remessas de propina 
pagas em 2014 pela JBS e 
pela empreiteira Odebrecht, 
no valor somado de R$ 2,4 
milhões.  

A defesa do ex-presidente 
Michel Temer disse em nota 
que a denúncia do MPF não 
é baseada em provas idôneas 
e é “infame”. De acordo com 
o advogado Eduardo Carne-
lós, os fatos relacionados à 
reforma foram indevidamen-
te inseridos no inquérito que 
apurava irregularidades na 
edição do chamado Decreto 
dos Portos.

Inquérito para apurar 
reforma no Palácio  
dos Bandeirantes

O Ministério Público de 
São Paulo (MP-SP) instau-
rou inquérito para apurar 
mudanças feitas pela gestão 
do governador João Doria 
(PSDB) em móveis e pisos 
do Palácio dos Bandeiran-
tes. O imóvel é parcialmen-
te tombado. Foram gastos 
aproximadamente R$ 2 mi-
lhões nas alterações.

O promotor de Justiça 
Carlos Henrique Prestes Ca-
margo, da 1ª Promotoria de 
Justiça do Meio Ambiente 
da capital, aponta, na porta-
ria que deu início ao proce-
dimento, que a remodelação 
e a redecoração feitas no 
local descaracterizaram mó-
veis de madeira de lei, pisos 
e adornos, que foram pinta-
dos com tinta preta, incluin-
do brasões do Estado de São 
Paulo.

O governo paulista infor-
mou, por meio de nota, que, 
após 10 anos, foram feitas 
obras de manutenção corre-
tiva no Palácio dos Bandei-
rantes. Foram listados servi-
ços como “troca de forros e 
pisos, vidros e recuperação 
da elétrica e hidráulica das 
instalações, assim como pin-
tura depois de relatório téc-
nico apontar a necessidade 
de correção para a proteção 
do patrimônio público”.

A assessoria de impren-
sa do governo destaca ain-
da que “não houve nenhum 
prejuízo ou maculação de 
móveis ou bem histórico”. 
“Pelo contrário, o acervo do 
Palácio foi protegido e qual-
quer dano a obras de Tarsila 
Amaral, Brecheret, entre as 
4 mil obras existentes, seria 
irreparável”, diz a nota..

Incerteza leva brasileiro  
a investir nos EUA

Aumento do PIB dos EUA 
em mais de 3%, do consumo 
em 2,8% e a elevação da taxa 
de poupança  de 6,4% para 
6,7% no último trimestre 
são fatores que podem estar 
estimulando brasileiros a 
pensar no futuro em dólar. A 
consultoria norte-americana 
Oxford Group, detectou in-
cremento de 10% na inter-
nacionalização de empresas 
brasileiras aos EUA este ano.

As incertezas que pairam 
sobre o projeto de reforma da 
Previdência no Brasil, podem 
estar estimulando um número 
maior de brasileiros a buscar 
alternativas de investimentos 
em outros países. Na semana 
passada, a troca de afirma-
ções entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, afetou diretamen-
te a bolsa de valores. Em me-
nos de uma semana, o índice 
Ibovespa caiu 9 mil pontos - 
do patamar histórico dos 100 
mil pontos para 91 mil, uma 
queda de 3,6%. A turbulência 
entre governo e Congresso 

e o mercado percebendo au-
mento no risco para a reforma 
da Previdência, fez com que 
o dólar batesse a máxima em 
quase seis meses.

Também na semana passa-
da, foi divulgada a diminuição 
da projeção do valor do PIB 
Brasileiro de 2019, os 2,53%, 
previstos em janeiro, passaram 
para 2% - valor condicionado 
ainda a aprovação da reforma 
da previdência. Enquanto isso, 
nos EUA, a segurança econô-
mica, as vantagens fiscais e 
o aumento do consumo tem 
estimulado que americanos e 
imigrantes legais ganhem mais 
e poupem mais.

Para o economista e con-
sultor brasileiro, que atua nos 
EUA há mais de 30 anos, Carlo 
Barbieri, o cenário de incerteza 
para o mercado no Brasil está 
aumentando a procura de bra-
sileiros por investimentos nos 
EYA. Para Barbieri, muitos 
brasileiros não estão dispostos 
a aguardar para ver o resultado 
da reforma da Previdência no 
Brasil e já começaram a buscar 
alternativas pensando no futuro.
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LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 00.743.065/0001-27

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Senhores Acionistas, Nos termos das dis-
posições legais e estatutárias, a Administração da Litel Participações S.A. (“Litel” 
ou “Companhia”) submete à apreciação dos Senhores o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. Perfil 
corporativo. A Litel é uma sociedade anônima, de capital aberto, com sede na cida-
de do Rio de Janeiro, RJ, constituída em 21/07/1995, cujo objeto social é a partici-
pação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais com 
sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam 
os objetos sociais. A sua atividade preponderante é a participação como acionista 
de forma direta e indireta da Vale S.A. (“Vale”) e de forma direta na empresa Litela 
Participações S.A. (“Litela”). A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto com 
sede na cidade do Rio de Janeiro e tem seus títulos negociados nas bolsas de valo-
res de São Paulo – B3 (Vale3), Nova York – NYSE (VALE), Paris – NYSE Euronext 
(Vale3) e Madri – LATIBEX (XVALO). A Vale e suas controladas diretas e indiretas têm 
como atividade preponderante a pesquisa, produção e comercialização de minério 
de ferro e pelotas, níquel, fertilizantes, cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobalto, 
metais do grupo de platina e metais preciosos. As operações da Vale, constantes 
nas suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018, 
já foram divulgadas ao mercado e podem ser obtidas em www.vale.com.br ou por 
meio da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) A Litela é uma 
sociedade por ações de capital fechado, integralmente controlada pela Companhia, 
cujo objeto é a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades 

civis ou comerciais, com sede no país ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, 
quaisquer que sejam seus objetos sociais. Aspectos econômicos e financeiros. 
A Litel, em linha com os padrões internacionais de contabilidade, analisou e adotou 
todos os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), os quais estão consistentes com as normas contábeis internacionais (IFRS). 
Como empresa de participação (“holding”), a Litel tem suas receitas operacionais 
originadas, basicamente, da equivalência patrimonial, mensurada conforme sua 
participação no patrimônio líquido de Vale e Litela, que no exercício de 2018 totalizou 
R$5.358.664 (R$3.478.338 em 2017) no individual e R$5.384.163 (R$3.489.055 em 
2017) no consolidado. Receita financeira. No exercício de 2018, a Litel registrou 
uma receita financeira de R$24.428 (R$59.595 em 2017) no individual e R$28.953 
(R$59.879 em 2017) no consolidado, composta, basicamente, por rendimento de 
aplicações financeiras e juros Selic incidentes sobre créditos tributários. Despesas 
administrativas. No exercício de 2018, as despesas administrativas somaram 
R$181.972 (R$114.753 em 2017) no individual e R$198.544 (R$125.307 em 2017) 
no consolidado, devido, principalmente, a contratação de serviços de consultoria 
jurídica e financeira, despesas com publicações legais e outras despesas destinadas 
à manutenção das atividades da Companhia. Também estão classificados nesse 
grupo os tributos incidentes sobre os juros sobre capital próprio - JCP deliberados 
pela Vale no exercício. Por tratar-se de uma holding, as atividades da Litel são reali-
zadas por seus diretores, não havendo funcionários contratados. Lucro líquido do 
exercício. O lucro líquido da Litel, ao final do exercício 2018, totalizou R$5.123.097 
(R$2.730.423 em 2017), correspondente ao lucro por ação ordinária e preferencial 

(classes A e B) de R$18,59 (R$9,91 em 2017) básico e diluído. Remuneração 
dos acionistas. A Política Indicativa de remuneração anual mínima aos acionistas 
assegura a previsibilidade quanto ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre 
capital próprio calculados em 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme disposto no artigo 28, inciso I do estatuto 
social da Companhia: A Companhia deliberou aos acionistas juros sobre o capital 
próprio relativos à reversão de sua reserva de lucros a realizar e à antecipação do 
lucro do exercício social de 2018, nos montantes de R$184.738 e R$966.330, res-
pectivamente. Além disso, a Litel está propondo a deliberação de dividendos com-
plementares para se atingir o mínimo obrigatório, no montante de R$314.444, a ser 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária. Deste modo, a distribuição dos resultados 
do exercício de 2018 é conforme segue:

2018
Lucro líquido do exercício 5.123.097
Juros sobre capital próprio deliberados em RCA 966.330
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório 314.444
Total distribuído 1.280.774
Percentual da distribuição proposta em relação
 ao lucro líquido do exercício 25%
Auditores independentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informa-
mos que os nossos auditores independentes, KPMG Auditores Independentes, não 
prestaram, em 2018, quaisquer outros serviços não-relacionados à auditoria externa 
da Litel.   Rio de Janeiro, 29/03/2019.Litel Participações S.A.

Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto o resultado por ações do capital social)

Demonstrações dos resultados abrangentes  
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Controladora Consolidado
Receitas (despesas)
 operacionais 2018 2017 2018 2017
Administrativas (Nota 10) (181.972) (114.753) (198.544) (125.307)
Resultado de participações so-
 cietárias em controladas(Nota 7) 5.358.664 3.478.338 5.384.163 3.489.055
Resultado na variação do percentu-
al de participação societária (Nota 7) 330.854 - 356.197 -
Resultado da distribuição de 
 ativos não financeiros (Nota 7) 1.044.537 - 1.044.537 -
Indenizações pagas (Nota 13) (1.410.000) - (1.410.000) -
Amortização do ágio (Nota 7) (11.951) - (11.951) -
Lucro operacional antes do 
 resultado financeiro 5.130.132 3.363.585 5.164.402 3.363.748
Receitas (despesas)
 financeiras (Nota 11)
Receitas financeiras 24.428 59.595 28.953 59.879
Despesas financeiras (31.463) (32.464) (31.708) (33.723)
Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social 5.123.097 3.390.716 5.161.647 3.389.904
Imposto de renda e
 contribuição social:
Corrente - (667.620) (38.550) (668.029)
Diferido - 7.327 - 8.548
Lucro líquido do exercício 5.123.097 2.730.423 5.123.097 2.730.423
Lucro por ações do capital social
 básico e diluído – (Em R$) 18,59 9,91 18,59 9,91

Controladora e con-
solidado

2018 2017
Lucro líquido do exercício 5.123.097 2.730.423
Ajustes de conversão reflexos do exercício 3.226.253 1.229.943
Ajustes acumulados de conversão reflexo 3.226.253 1.229.943
Ajustes de avaliação patrimonial reflexos (1.190.853) (289.713)
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexo 24.227 (163.252)
Hedge de investimento líquido reflexo (426.527) (126.461)
Ajustes ao valor justo de investimento em ações reflexo (788.553) -
Total do resultado abrangente 7.158.497 3.670.653

Capital Reservas de lucros Lucros Ajustes de avalia-
social Reserva legal Reserva de lucros a realizar acumulados ção patrimonial Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 7.106.481 1.421.296 7.789.151 - 7.855.420 24.172.348
Lucro líquido do exercício - - - 2.730.423 - 2.730.423
Resultados abrangentes reflexos
Ajustes acumulados de conversão reflexo - - - - 1.229.943 1.229.943
Ajustes de avaliação patrimonial reflexo - - - - (52.210) (52.210)
Hedge de fluxo de caixa reflexo - - - - (126.461) (126.461)
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexo - - - - (163.252) (163.252)
Efeito da troca de ações ON/PN da Vale - - - - 524.946 524.946
Destinação do resultado do exercício
Juros sobre capital próprio deliberados - - (383.147) (723.501) - (1.106.648)
Constituição de reservas - - 2.006.922 (2.006.922) - -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 7.106.481 1.421.296 9.412.926 - 9.268.386 27.209.089
Lucro líquido do exercício - - - 5.123.097 - 5.123.097
Resultados abrangentes reflexos
Ajustes acumulados de conversão reflexo - - - - 3.226.253 3.226.253
Ajustes ao valor justo de investimento em ações - - - - (788.553) (788.553)
Hedge de investimento líquido reflexo - - - - (426.527) (426.527)
Obrigações com benefícios de aposentadoria reflexo - - - - 24.227 24.227
Realização de resultado abrangente na entrega das ações - - - - (344.217) (344.217)
Realização na variação de percentual de participação - - - - (34.200) (34.200)
Destinação do resultado do exercício
Juros sobre o capital próprio deliberados - - (184.738) (966.330) - (1.151.068)
Dividendos complementares para atingir o mínimo obrigatório - - - (314.444) - (314.444)
Constituição de reservas - - 3.842.323 (3.842.323) - -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 7.106.481 1.421.296 13.070.511 - 10.925.369 32.523.657

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Insumos adquiridos de terceiros (13.833) (6.883) (14.276) (7.462)
Serviços contratados (13.833) (6.883) (14.276) (7.462)
Valor adicionado líquido (13.833) (6.883) (14.276) (7.462)
Valor adicionado recebido em
 transferência de terceiros 5.336.532 3.537.933 5.391.899 3.548.934
Resultado de participações 
 societárias em controladas 5.358.664 3.478.338 5.384.163 3.489.055
Ganho na variação do percentual
 de participação societária 330.854 - 356.197 -
Resultado da distribuição de
 ativos não financeiros 1.044.537 - 1.044.537 -
Indenizações pagas (1.410.000) - (1.410.000) -
Amortização do ágio (11.951) - (11.951) -
Receitas financeiras 24.428 59.595 28.953 59.879
Atualização Selic s/ IR a compensar 2.078 32.030 2.596 32.056
Rendimento s/ títulos de renda fixa 21.460 27.565 25.467 27.823
Outras receitas financeiras 890 - 890 -
Valor adicionado total a distribuir 5.322.699 3.531.050 5.377.623 3.541.472
Impostos federais
PIS e COFINS sobre JCP 168.139 107.870 184.268 117.845
IR e contribuição social - Corrente - 667.620 38.550 668.029
IR e contribuição social - Diferida - (7.327) - (8.548)
Despesa financeira líquida 31.463 32.464 31.708 33.723
Lucros retidos 5.123.097 2.730.423 5.123.097 2.730.423
Valor adicionado distribuído 5.322.699 3.531.050 5.377.623 3.541.472

1. Contexto operacional. A Litel Participações S.A. (“Litel” ou “Companhia”), socie-
dade anônima de capital aberto com sede na cidade do Rio de Janeiro, com registro 
na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi constituída em 21/07/1995 e tem por 
objetivo a participação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis 
ou comerciais com sede no Brasil ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, 
quaisquer que sejam os objetos sociais. A Companhia possui participação direta 
na Litela Participações S.A. (“Litela”) e conjuntamente são denominadas “Grupo”. 
A Litel possui também participação de forma direta na Vale S.A. (“Vale”) e de forma 
indireta por meio de sua controlada Litela. A Litela é uma sociedade por ações de 
capital fechado, integralmente controlada pela Companhia, cujo objeto é a participa-
ção, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, com 
sede no país ou no exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam 
seus objetos sociais. A Vale é uma sociedade anônima de capital aberto, que tem 
como atividade preponderante a pesquisa, produção e comercialização de minério 
de ferro e pelotas, níquel, fertilizantes, cobre, carvão, manganês, ferro-ligas, cobal-
to, metais do grupo de platina e metais preciosos. A Companhia detinha participação 
na Valepar S.A. (“Valepar”), que foi incorporada pela Vale em 14/08/17, sendo uma 
sociedade por ações de capital fechado que tinha por objeto participar exclusiva-
mente como acionista controladora da Vale. A Companhia é signatária do Acordo de 
Acionistas da Vale firmado em 14/08/17, o qual estabelece as condições que regem 
os direitos e obrigações decorrentes da condição de acionista da Vale, regulando, 
por exemplo, o exercício do direito de voto, a indicação de membros ao Conselho de 
Administração e Diretoria da Vale, assim como, o direito de preferência. A emissão 
dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foi au-
torizada pela Administração em 29/03/19. 2. Apresentação das demonstrações 
financeiras e principais políticas contábeis. As principais políticas contábeis apli-
cadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados. 
No exercício findo em 31/12/18, para fins de uma melhor apresentação, algumas 
contas foram reclassificadas entre rubricas das atividades operacionais e de inves-
timentos nas demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados. Com 
o objetivo de refletir uma melhor comparabilidade, tais reclassificações também
foram efetuadas no exercício de 2017. As tabelas a seguir resumem os efeitos na
demonstração do fluxo de caixa do exercício de 2017:

Controladora
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

Anteriormente 
apresentado Ajustes

Reapre-
sentado

Variações monetárias - (6.961) (6.961)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar (124.813) 32.030 (92.783)
Outras provisões 18 (1) 17
Dividendos e JCP 199.992 (199.992) -
Caixa líquido usados nas
 atividades operacionais 13.386 (174.924) (161.538)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos e JCP recebidos 679.265 174.924 854.189
Caixa líquido provenientes das
 atividades de investimentos 679.265 174.924 854.189

Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais

Anteriormente 
apresentado Ajustes

Reapre-
sentado

Variações monetárias - (6.987) (6.987)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar (126.594) 25.749 (100.845)
Dividendos e juros sobre o capital próprio 203.554 (203.554) -
Caixa líquido usados nas atividades operacionais             4.878 (184.792) (179.914)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos e juros sobre o
 capital próprio recebidos 687.056 184.792 871.848
Caixa líquido provenientes das atividades
  de investimentos 687.056 184.792 871.848
Essas reclassificações não trouxerem quaisquer impactos materiais sobre a varia-
ção do caixa e equivalentes no exercício findo em 31/12/17. 2.1. Base de apresen-
tação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas 
de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accouting Standards Board (IASB) e também de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Estas de-
monstrações financeiras evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente essas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2. Consolidação. a. Controladas. 
Entidades controladas são aquelas, nas quais, de forma direta ou indireta a contro-
ladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, para obten-
ção de benefícios de suas atividades. As demonstrações financeiras consolidadas 
da Companhia refletem os saldos de ativos, passivos e patrimônio líquido dos exer-
cícios findos em 31/12/18 e de 2017, e as operações da Companhia e de sua con-
trolada direta Litela para aqueles exercícios. b. Empreendimentos controlados 
em conjunto e coligadas. Os investimentos em empreendimentos controlados em 
conjunto e coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e 
são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Grupo 
em controladas em conjunto e coligadas inclui ágio identificado na aquisição, líquido 
de qualquer perda por impairment acumulada. A participação do Grupo nos lucros 
ou prejuízos de seus empreendimentos controlados em conjunto e coligadas pós-
-aquisição é reconhecida na demonstração do resultado. A participação do Grupo
nos resultados abrangentes de seus empreendimentos controlados em conjunto e
coligadas pós-aquisição é reconhecida na demonstração do resultado abrangente. 
A participação do Grupo nas demais movimentações patrimoniais de seus empre-
endimentos controlados em conjunto e coligadas são reconhecidos de forma reflexa
no patrimônio líquido. As movimentações cumulativas pós-aquisição são ajustadas
contra o valor contábil do investimento. Quando a participação do Grupo nas perdas 
de uma controlada em conjunto e coligada for igual ou superior a sua participação na
controladas em conjunto, incluindo quaisquer outros recebíveis, o Grupo não reco-
nhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado 
pagamentos em seu nome. Os ganhos não realizados das operações entre o Grupo
e seus empreendimentos controlados em conjunto são eliminados na proporção da
participação do Grupo nas mesmas. As perdas não realizadas também são elimina-

das, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ati-
vo transferido. As políticas contábeis das controladas em conjunto e coligadas foram 
alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adota-
das pelo Grupo. Se a participação acionária for reduzida, mas for retido o controle 
conjunto ou a influência significativa, somente uma parte proporcional dos valores 
anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada 
no resultado, quando apropriado. Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em 
participações em empreendimentos controlados em conjunto, são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Em função de o ágio (goodwill), integrar o valor contábil 
dos empreendimentos controlados em conjunto, ele não é testado separadamente 
em relação ao seu valor recuperável. Em vez disso, o valor contábil total do investi-
mento é testado como um único ativo, pela comparação de seu valor contábil com 
seu valor recuperável. Tal evidência pode ser obtida pela existência de uma queda 
relevante ou prolongada no valor justo do título abaixo de seu custo. As participa-
ções da Companhia na sua controlada e na controlada em conjunto, excluídas as
ações em tesouraria, são as seguintes: % de participação no capital total
Controladas 2018 2017
Direta (consolidada)
Litela Participações S.A. 100,00% 100,00%
Em conjunto (avaliadas pelo MEP)
Vale S.A. (*) 20,98% 21,33%
(*) Inclui 19,09% de participação direta (19,46% em 31/12/17) e 1,89% de participa-
ção indireta (1,87% em 31/12/17) por meio da Litela Participações S.A. c. Demons-
trações financeiras individuais. Nas demonstrações financeiras individuais a 
controlada e a controlada em conjunto são contabilizadas pelo método de equiva-
lência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financei-
ras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao 
mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.  
2.3. Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico, no qual as empresas atuam (“a moeda funcio-
nal”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas 
em Reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresen-
tação do Grupo. 2.4. Ativos financeiros. a. Classificação. A partir de 01/01/18, o 
pronunciamento IFRS9/CPC48 - Instrumentos Financeiros entrou em vigor. Não 
houve nenhum impacto relevante na adoção deste pronunciamento nas demonstra-
ções financeiras da Companhia. Os ativos financeiros da Companhia anteriormente 
classificados como empréstimos e recebíveis de acordo com o CPC38/IAS39, pas-
sam a ser classificados como mensurados ao custo amortizado, conforme as clas-
sificações do CPC48/IFRS9. A classificação de ativos financeiros depende da fina-
lidade para a qual tais ativos foram adquiridos. A administração determina a 
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. b. Ativos finan-
ceiros ao custo amortizado. São ativos financeiros com pagamentos fixos ou de-
termináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a 
data de emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). 
c. Reconhecimento e mensuração. As compras e as vendas regulares de ativos
financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Companhia se
compromete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, inicialmente, reco-
nhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos
financeiros. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos
de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste últi-
mo caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os
riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros são contabilizados pelo
custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. d. Compensação de 
instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o
valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente
aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los
numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
2.5. Impairment de ativos financeiros. O Grupo avalia no final de cada período de
relatório se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos finan-
ceiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e
os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de im-
pairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento 
inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem
um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de
ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios que o
Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; (ii) uma quebra
de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii)
o Grupo, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do
tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não 
consideraria; (iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorga-
nização financeira; (v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo
financeiro devido às dificuldades financeiras; (vi) dados observáveis indicando que
há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma
carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embo-
ra a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individu-
ais na carteira, incluindo: • mudanças adversas na situação do pagamento dos to-
madores de empréstimo na carteira; • condições econômicas nacionais ou locais
que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira. Para ativos
não financeiros de longa duração quando há indicação de redução do valor recupe-
rável é identificado o menor grupo de ativos para os quais existam fluxos de caixa
separadamente identificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado
teste de impairment para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. Se
identificada à necessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo. O valor
recuperável é maior entre o valor em uso e o valor justo menos custos para venda.
Os saldos de goodwill são testados para impairment pelo menos uma vez por ano. 
Em 31/12/18 e 2017 não foram identificadas evidências de impairment nos ativos
financeiros da Companhia. 2.6. Caixa e equivalentes de caixa. Os montantes re-
gistrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores
disponíveis em caixa, depósitos bancários e investimentos de curtíssimo prazo, que 
possuem liquidez imediata e vencimento original em até três meses. 2.7. Resultado
financeiro. A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando
o método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em
relação a um contas a receber, o Grupo reduz o valor contábil para seu valor recupe-

rável, que corresponde ao fluxo de caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva 
de juros original do instrumento. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, 
os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita financei-
ra. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada 
para apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber. A des-
pesa financeira é composta, basicamente, pela atualização monetária de dividen-
dos a pagar e pelos tributos incidentes sobre as receitas financeiras. 2.8. Capital 
social. O capital social está representado por ações ordinárias e preferenciais que 
são classificadas no patrimônio líquido, todas sem valor nominal. As ações preferen-
ciais possuem os mesmos direitos das ações ordinárias, com exceção do voto para 
eleição de membros do Conselho de Administração. O Conselho de Administração 
poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar a emissão de novas 
ações (capital autorizado), inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas 
até o limite autorizado. 2.9. Demonstração do valor adicionado. A Companhia 
divulga suas demonstrações do valor adicionado (DVA), consolidadas e da contro-
ladora, de acordo com os pronunciamentos do CPC 09, que são apresentadas 
como parte integrante das demonstrações financeiras conforme prática contábil 
brasileira, aplicável a companhias abertas, que, entretanto para as práticas interna-
cionais pelo IFRS são apresentadas como informações adicionais, sem prejuízo do 
conjunto das demonstrações financeiras. 3. Novas normas e interpretações ain-
da. IFRS16 Leases/CPC06 Operações de Arrendamento Mercantil - Em janeiro 
de 2016 o IASB emitiu o pronunciamento IFRS 16, que define os princípios para 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de leases (arrendamen-
tos). O IFRS 16 substitui o IAS17 – Leases e interpretações relacionadas. A adoção 
será requerida a partir de 1°/01/19 e a Companhia não espera nenhum impacto na 
adoção deste pronunciamento, uma vez que não possui transações da natureza a 
que ele se refere. 4. Gestão de riscos. A Companhia entende que o gerenciamento 
de risco é fundamental para apoiar sua estratégia de crescimento e flexibilidade fi-
nanceira. Os riscos aos quais a Companhia está exposta decorrem, substancial-
mente, das operações realizadas pela Vale. A Vale desenvolveu sua estratégia de 
gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos 
quais está exposta. Para tanto, avalia não apenas o impacto das variáveis negocia-
das no mercado financeiro sobre os resultados do negócio (risco de mercado), como 
também o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com ela 
(risco de crédito), aqueles inerentes aos processos produtivos (risco operacional) e 
aqueles oriundos do risco de liquidez.
5. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Disponibilidades 3 2 5 5
Fundos de Investimentos 211.930 302.073 218.013 302.416

211.933 302.075 218.018 302.421
Está representada substancialmente pelos depósitos bancários à vista e em aplica-
ções em fundos de investimentos de curto prazo, administrados pela BB Adminis-
tração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Banco do Brasil) 
e cuja política de investimento consiste na aplicação de recursos em títulos de renda 
fixa, objetivando acompanhar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interban-
cário (CDI) ou à taxa Selic. O rendimento acumulado do referido fundo em 2018 foi 
de 5,98% (9,94% em 2017).
6. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
IRPJ e CSLL 345.626 383.142 345.625 387.661
IRRF sobre recebimentos de JCP 28.580 121.278 28.580 127.951
IRRF sobre aplicações financeiras 4.503 5.021 4.849 5.059

378.709 509.441 379.054 520.671
Ativo circulante 366.034 509.441 366.379 520.671
Ativo não circulante 12.675 - 12.675 -

378.709 509.441 379.054 520.671
A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via Pedido Ele-
trônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensa-
ção (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de Imposto de Renda 
e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados para a compensação dos 
tributos correntes. 
7. Investimentos. a. Investimentos – controladora
Dados das controladas Litela Vale
Patrimônio líquido em: 31/12/17 2.727.196 143.757.534
                                                 31/12/18 3.322.280 170.402.626
Lucro líquido em: 31/12/17 294.681 17.627.201
                                      31/12/18 460.111 25.656.526
Percentual de participação em: 31/12/17 100% 19,46%

    31/12/18 100% 19,09%
Quantidade de ações possuídas em: 31/12/17 28.386.271 1.011.457

               31/12/18 28.386.271 978.747

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo 37.117.909 33.189.244 37.117.950 33.193.064
Circulante 890.697 2.116.268 584.397 1.760.245
Caixa e equivalentes de
 caixa (Nota 5) 211.933 302.075 218.018 302.421
Tributos a recuperar(Nota 6) 366.034 509.441 366.379 520.671
Dividendos e juros sobre o capital
 próprio a receber (Nota 7) 312.730 1.304.752 - 937.153
Não circulante 36.227.212 31.072.976 36.533.553 31.432.819
Tributos a recuperar (Nota 6) 12.675 - 12.675 -
Investimentos (Nota 7) 36.214.537 31.072.976 36.520.878 31.432.819
Passivo 4.594.252 5.980.155 4.594.293 5.983.975
Circulante 299 625.108 340 628.928
IR e contribuição social a
 pagar (Nota 8) 81 585.476 97 585.476
Tributos e contribuições
 a pagar (Nota 8) - 39.456 - 43.230
Outras contas a pagar 218 176 243 222
Não circulante 4.593.953 5.355.047 4.593.953 5.355.047
Dividendos e juros sobre
 o capital próprio (Nota 9f) 4.593.953 5.355.047 4.593.953 5.355.047
Patrimônio líquido (Nota 9) 32.523.657 27.209.089 32.523.657 27.209.089
Capital social 7.106.481 7.106.481 7.106.481 7.106.481
Ajustes de avaliação patrimonial 10.925.369 9.268.386 10.925.369 9.268.386
Reservas de lucros 14.491.807 10.834.222 14.491.807 10.834.222
Total do passivo e do
 patrimônio líquido 37.117.909 33.189.244 37.117.950 33.193.064

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
 atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 5.123.097 2.730.423 5.123.097 2.730.423
Ajustes para reconciliar o
 lucro do exercício
Resultado de equivalência
 patrimonial (5.358.664) (3.478.338) (5.384.163) (3.489.055)
Ganho na variação de percentual
 de participação societária (330.854) - (356.197) -
Resultado da distribuição de
 ativos não financeiros (1.044.537) - (1.044.537) -
Amortização do ágio 11.951 - 11.951 -
Provisão para contingência 1.410.000 - 1.410.000 -
Variações monetárias 26.448 (6.961) 25.929 (6.987)

(162.559) (754.876) (213.920) (765.619)
Variações nos ativos e passivos
Tributos a recuperar 209.511 (92.783) 182.373 (100.845)
Tributos e contribuições a pagar (701.551) 686.041 (666.768) 686.454
Outras provisões 42 17 21 33
Indenizações pagas (1.410.000) - (1.410.000) -
Depósito judicial - 63 - 63

(1.901.998) 593.338 (1.894.374) 585.705
Caixa líquido usado das
 atividades operacionais (2.064.557) (161.538) (2.108.294) (179.914)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
Dividendos e JCP recebidos 2.528.633 854.189 2.578.109 871.848
Caixa líquido provenientes nas
 atividades de investimento 2.528.633 854.189 2.578.109 871.848
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
Dividendos e JCP pagos (554.218) (441.212) (554.218) (441.212)
Caixa líquido usado nas
 atividades de financiamentos (554.218) (441.212) (554.218) (441.212)
Aumento (redução) do caixa
 e equivalentes no exercício (90.142) 251.439 (84.403) 250.722
Caixa e equivalentes
 no início do exercício 302.075 50.636 302.421 51.699
Caixa e equivalentes 
 no final do exercício 211.933 302.075 218.018 302.421



5Negócios & EmpresasSexta-feira, 5 de abril de 2019Monitor Mercantil  n

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF nº 00.743.065/0001-27

A movimentação de proventos deliberados e pagos por suas controladas, referen-
tes aos exercícios 2018 e 2017, está composta da seguinte forma: 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Saldo Inicial 1.304.752 372.418 937.153 18.260
JCP deliberados no exercício 1.323.607 1.166.024 1.450.577 1.231.813
IRRF s/ JCP deliberados
 no exercício (272.657) (174.924) (298.813) (184.792)
Recebimento de JCP no exercício (2.082.261) (622.861) (2.088.918) (669.635)
Dividendos deliberados no 
exercício 282.992 126.390 190.379 17.421
Reversão de dividendos
 propostos Litela em 2017 (69.987) - - -
Recebimento de dividendos
 no exercício (173.715) (56.404) (190.379) (17.421)
JCP proposto - destinação
 do resultado da Vale - 494.109 - 541.507

312.730 1.304.752 - 937.153
Movimentação dos
 investimentos Litela Valepar Vale Total
Saldos dos investimentos
 em 31/12/16 2.461.361 25.137.278 - 27.598.639
Dividendos deliberados (82.552) (715.287) - (797.839)
Equivalência patrimonial 114.349 1.306.072 - 1.420.421
Troca de ações PN por ON 77.350 806.320 - 883.670
Ajustes de avaliação patrimonial
 - Reflexo das controladas 12.969 135.201 - 148.170
Sub-total 2.583.477 26.669.584 - 29.253.061
Alteração do investi-
mento em 14/08/17 - (26.669.584) 26.669.584 -
Equivalência patrimonial 180.334 - 1.877.584 2.057.918
Dividendos e JCP deliberados (69.987) - (918.697) (988.684)
Ajustes de avaliação patrimo-
nial
 - Reflexo das controladas 64.751 - 675.098 739.849
Ajustes de avaliação patrimo-
nial (31.379) - (327.345) (358.724)
Saldos dos investimentos
 em 31/12/17 2.727.196 - 27.976.224 30.703.420
Dividendos e JCP deliberados (109.276) - (1.497.322) (1.606.598)
Reversão de dividendos 
 propostos em 2017 69.987 - - 69.987
Equivalência patrimonial 460.111 - 4.898.552 5.358.664
Ajustes de avaliação patrimonial
 - Reflexo das controladas (1) 174.262 - 1.861.138 2.035.400
Ganho na variação de percentual
de participação societária - - 330.854 330.854

Resultado na distribuição de
 ativos não financeiros - - (1.034.794) (1.034.794)
Saldo de investimentos
 em 31/12/18 3.322.280 - 32.534.652 35.856.933
Ágio do investimento
 em 31/12/17 - - 369.556 369.556
Amortização do ágio (2) (11.951) (11.951)
Ágio do investimento
 em 31/12/18 - - 357.605 357.605
Saldo de investimentos +
 ágio em 31/12/18 3.322.280 - 32.892.257 36.214.537
(1) Os ajustes de conversão e de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimô-
nio líquido das investidas são registrados de maneira reflexa em outros resultados
abrangentes no momento do ajuste da equivalência patrimonial. (2) Amortização do
ágio decorrente da variação do percentual de participação societária pela entrega
de ações conforme descrito na nota 9.f. i. Valepar S.A. e sua incorporação. Com
o objetivo de viabilizar a listagem da Vale no segmento especial do Novo Mercado
da B3 e a transformá-la em uma sociedade sem controle definido, foi aprovada em
AGE, realizada em 27/06/17, a restruturação da governança corporativa da Vale.
Essa operação de restruturação consistiu nas seguintes etapas: (i) Conversão vo-
luntária das ações preferenciais classe A da Vale em ações ordinárias na relação
de 0,9342 ação ordinária por ação preferencial; (ii) Alteração do Estatuto Social da
Vale para adequá-lo, tanto quanto possível, às regras do Novo Mercado até que
se possa, de forma efetiva, listar a Vale neste segmento especial; e (iii) Incorpora-
ção da Valepar pela Vale com uma relação de substituição que contemplasse um
acréscimo do número de ações detido pelos acionistas da Valepar de, aproxima-
damente, 10% em relação à posição acionária atual da Valepar na Vale, e repre-
sentasse uma diluição de cerca de 3% da participação dos demais acionistas da
Vale em seu capital social. Tendo em vista ter sido verificada a adesão de mais de
54,09% das ações preferenciais classe “A” (excluídas as ações em tesouraria) de
emissão da Vale à conversão voluntária aprovada, foi realizada, em 14/08/17, AGE
da Valepar S.A., na qual foi aprovada a incorporação desta pela Vale. Em virtude
da referida incorporação e consequente extinção da Valepar S.A., a Companhia
e sua controlada Litela Participações S.A. passam a deter participação direta na
Vale. Como consequência da referida incorporação, a Companhia aumentou sua
participação no capital social da Vale de 19,57% (indireta em conjunto) para 21,33%
(direta em conjunto), tendo apurado um ganho de R$524.946, que foi contabilizado
diretamente no patrimônio líquido. O objeto social da Valepar era exclusivamente
o de participar como acionista no capital social da Vale, da qual possuía 1.716.435
mil ações ordinárias e 20.340 mil ações preferenciais representativas de 33,70% do
capital total e 53,90% do capital votante, ambos os percentuais desconsiderando as
ações em tesouraria, sendo 1.265.316 mil ações ordinárias adquiridas em leilão de
privatização, 303.272 mil ações ordinárias através de incorporação ao seu capital
das ações detidas anteriormente pela Litel e, 168.187 mil ações, adquiridas pela
Valepar em julho de 2008, sendo 147.847 mil ações ordinárias e 20.340 mil ações
preferenciais, através de Oferta Global de Ações da Vale. Até 14/08/17, data de sua
incorporação, o capital social da Valepar era dividido em 1.582.187 mil ações, sendo
1.300.906 mil ações ordinárias e 281.281 mil ações preferenciais classe A. Nessa
mesma data, o investimento direto da Litel na Valepar correspondia a 838.308 mil
ações representativas de 52,984% do capital total da Valepar. Na AGO da Vale-
par realizada em 28/04/17 foi deliberado a título de JCP o montante de R$699.391
e a título de dividendos o montante de R$15.896, correspondentes ao percentual
de participação da Litel, e foram liquidados na mesma data. ii. Vale S.A.. A Vale é
uma sociedade anônima de capital aberto com seus títulos negociado nas bolsas
de São Paulo – B3 (Vale3), Nova York – NYSE (VALE), Paris – NYSE Euronext
(Vale3) e Madri – LATIBEX (XVALO). A Vale é produtora global de minério de ferro
e pelotas, matérias-primas essenciais para a indústria siderúrgica e produtores de
níquel, com aplicações na indústria de aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas
na produção de diversos produtos. A Vale também produz cobre, carvão térmico e 
metalúrgico, manganês, ferroligas, metais do grupo de platina, ouro, prata e cobalto.
Em 14/08/17, a Litel, a Bradespar S.A., o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR
e a Mitsui & Co. Ltd. celebraram Acordo de Acionistas da Vale, vinculando 20%
das ações ordinárias de emissão da Vale pelo prazo de três anos. Em 18/10/17, foi
aprovada na AGE da Vale e na Assembleia Especial de acionistas titulares de ações
preferenciais Classe “A” da Vale a proposta de conversão da totalidade das ações 
preferenciais Classe “A” em ações ordinárias da Vale, na proporção de 0,9342 ação
ordinária para cada ação preferencial Classe “A” detida. Desse modo, o capital so-
cial da Vale ficou dividido em 5.197.432 mil ações ordinárias, excluídas as ações
em tesouraria. Na RCA Ordinária da Vale realizada em 27/02/18 foi aprovada a de-
liberação de JCP no montante de R$2.539.006, correspondente ao valor total bruto
de R$0,488511766 por ação ordinária, cabendo a Litel o montante de R$494.109
e, R$47.398 correspondente ao percentual de participação da Litela. Em RCA da
Vale realizada em 25/07/18 foi aprovada a deliberação de proventos no montante de
R$7.694.078, correspondente ao valor total bruto de R$1,480361544 por ação or-
dinária, cabendo a Litel os montantes de R$1.323.607 a título de JCP e R$173.716
a título de dividendos e, R$126.970 e R$16.663, respectivamente, correspondente
ao percentual de participação da Litela. Em 31/12/17 o capital social da Vale era di-
vidido em 5.197.432 mil ações ordinárias, excluídas as ações em tesouraria. Nessa
mesma data, o investimento direto da Litel na Vale correspondia a 1.011.457 mil
ações ordinárias, representativas de 19,46% do capital social total, excluídas as
ações em tesouraria. Em 25/07/18, o Conselho de Administração da Vale aprovou
um programa de recompra de suas ações ordinárias, limitado ao máximo de 80.000
mil ações ordinárias. Esse programa será executado por um período de até 12 me-
ses e as ações recompradas serão canceladas após o término do programa e/ou
alienadas por meio dos programas de remuneração executiva. Diante disso, em
31/12/18, o capital social da Vale está dividido em 5.126.258 mil ações ordinárias,
excluídas as ações em tesouraria, e o investimento direto da Litel na Vale corres-
ponde a 978.747 mil ações ordinárias, representativas de 19,09% do capital social
total, excluídas as ações em tesouraria. As variações no percentual de participação 
ocorridas durante o exercício de 2018, oriundas do programa de recompra de ações
da Vale, geraram um ganho de R$ 330.854. Em AGE da Litel, ocorrida em 29/11/18,
foi deliberada a liquidação financeira de parte do saldo de JCP a pagar por meio da
entrega de 32.709.876 ações da Vale detidas pela Companhia aos seus acionistas,
correspondente ao montante de R$ 1.700.914, conforme descrito na nota 9 (f). O
valor contábil dessas ações que foram entregues, apresentadas na conta de Inves-
timentos, era de R$ 1.034.794 e foi baixado para o resultado do exercício em Ganho
na alienação de participação societária. Como consequência, em comprimento aos
preceitos emanados pelo “CPC 18 – Investimento em coligada, em controlada e em
empreendimento controlado em conjunto (IAS 28)”, houve também a realização
proporcional de resultados abrangentes, apresentados no patrimônio líquido, nos
valores de R$ 344.217 e R$ 34.200, respectivamente, para o resultado do exercício
em Resultado da distribuição de ativos não financeiros, conforme demonstrado no
quadro abaixo: 
Resultado da distribuição de ativos não financeiros
Receita na alienação do investimento 1.700.914
Custo na alienação do investimento (1.034.794)
Realização de resultado abrangente na entrega de ações 344.217
Realização de resultado abrangente na alteração do percentual
 de participação societária 34.200

1.044.537
iii. Litela Participações S.A.. O saldo de investimento corresponde a 28.386 mil
ações ordinárias representativas de 100% do capital total e votante da Litela, empre-
sa constituída em 30/01/03. O objeto social da Litela é a participação, sob qualquer
forma, no capital de outras sociedades civis ou comerciais, com sede no país ou no 
exterior, como sócia cotista ou acionista, quaisquer que sejam seus objetos sociais.
Em 31/12/18, o investimento direto da Litel na Vale corresponde a 97.027 mil ações
ordinárias, representativas de 1,89% do capital social total, excluídas as ações em
tesouraria. Como distribuição do resultado do exercício de 2018, a Litela está pro-
pondo a deliberação de dividendos mínimos obrigatórios de 25%, no montante de
R$109.276, a ser aprovado em AGO.
b. Investimentos - consolidado. Vale S.A. 2018 2017
Vale 32.534.652 27.976.224
Vale (participação indireta no investimento da Litela) 3.225.276 2.683.694

35.759.928 30.659.918
Ágio sobre o investimento da Litel 357.605 369.556
Ágio sobre o investimento da Litela 403.345 403.345

760.950 772.901
36.520.878 31.432.819

A amortização do ágio teve início em abril de 2001 e o saldo foi amortizado, de forma 
linear, até 31/12/08. O ágio não está sendo amortizado desde então, porém, sujeito 
ao teste de recuperabilidade (impairment). Para fins de teste do valor recuperável 
do investimento, a Companhia analisou indicadores internos e externos, a partir de 
premissas disponíveis no mercado, tais como projeção de preço das commodities 
e volumes de produção. Foi considerado também o critério de valor de mercado, 

utilizando a média ponderada das ações da Vale no exercício de 2018. Concluímos, 
portanto, que o valor da Companhia investida em 2018, segundo nossas estimati-
vas, supera o montante do saldo contábil do investimento incluindo a parcela do ágio 
não amortizado, dessa forma não sendo requerido nenhum ajuste de impairment. 
8. Imposto de renda e Contribuição a pagar/ Tributos a pagar

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

IRPJ e CSLL - 585.476 9 585.476
PIS e COFINS 41 39.441 46 43.210
Outros tributos a pagar 40 15 42 20

81 624.932 97 628.706

b. Reserva legal. Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido apu-
rado em cada exercício social, até atingir o limite fixado pela legislação societária
de 20% do capital social. Seu saldo é de R$ 1.421.296. A Companhia deixou de
constituir em 2012 a reserva legal por ter atingido os limites legais. c. Reserva de
lucros a realizar. Constituída em função de lucros existentes economicamente, 
mas não disponíveis financeiramente, oriundos dos ajustes do investimento pelo
método da equivalência patrimonial. Essa reserva, no montante de R$13.070.511,
(R$ 9.412.926 em 2017), poderá ser distribuída como dividendos na medida em que
os lucros forem realizados ou tornarem-se financeiramente disponíveis. d. Distri-
buição de resultados. Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de
dividendos obrigatórios correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, ajusta-
do de acordo com a lei societária. Os montantes de passivos circulantes correspon-
dentes aos dividendos a pagar representam obrigações da Companhia junto a seus
acionistas. A Companhia delibera sobre o pagamento desses passivos com base
no fluxo de dividendos que são recebidos da Vale. A administração acredita que os
dividendos adicionais a serem recebidos de Vale no futuro, serão suficientes para
quitar os dividendos em aberto, além dos dividendos mínimos obrigatórios gerados
anualmente.  A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetua-
das e o valor proposto relativo ao exercício findo em 31/12/18 e 2017, é como segue:

2018 2017
Lucro líquido do exercício 5.123.097 2.730.423
JCP deliberados em RCA 966.330 723.501
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório 314.444 -
Total distribuído 1.280.774 723.501
Percentual da distribuição proposta em relação ao lucro
 líquido do exercício 25% 26%
O saldo residual do lucro líquido do exercício foi destinado à reserva de lucros a reali-
zar. e. Lucro básico por ação. O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão 
do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada 
do total de ações emitidas durante o exercício. Durante os exercícios de 2018 e 2017 
não houve variação na quantidade de ações ordinárias e preferenciais da Companhia.  
f. Dividendos e JCP. Em 31/01/17, o Conselho de Administração da Litel deliberou
R$ 14.000 a título de JCP relativos à reversão parcial da reserva de lucros a realizar
constituída em exercícios anteriores. Em 28/04/17, o Conselho de Administração
da Litel deliberou R$ 369.147 a título de JCP relativos à reversão parcial da reserva
de lucros a realizar constituída em exercícios anteriores. Na AGO da Litel realizada
em 28/04/17 foi aprovada a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios relati-
vos ao lucro do exercício de 2016 no valor de R$ 496.929, que foram parcialmente
liquidados pela Companhia em 10/05/17 no montante de R$ 75.959. Em 31/08/17,
o Conselho de Administração da Litel deliberou R$ 367.464 a título de JCP relativos
à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2017. Em 5/10/17, os
diretores da Companhia autorizaram a liquidação financeira de JCP remanescentes
da deliberação ocorrida na RCA realizada em 29/06/12, no valor de R$ 203.253. Em
28/12/17, o Conselho de Administração da Litel deliberou R$ 356.037 a título de
JCP relativos à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2017. Em
28/02/18, o Conselho de Administração da Litel deliberou R$184.738 a título de JCP 
relativos à reversão parcial da reserva de lucros a realizar constituída em exercícios 
anteriores. Em 25/05/18, os diretores da Companhia autorizaram a liquidação finan-
ceira de JCP remanescentes da deliberação ocorrida na RCA realizada em 29/06/12
e parte da deliberação ocorrida em 28/12/12, totalizando o montante de R$554.217.
Em 30/07/18, o Conselho de Administração da Litel deliberou R$485.747 a título de
JCP relativos à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2018. Na
AGE da Litel iniciada em 29/11/18, suspensa e encerrada em 7/12/18, foi aprovado
o pagamento dos juros sobre o capital próprio, mediante a entrega aos acionistas
de ações da Vale, abaixo discriminados: (i) Parcela final dos juros sobre o capi-
tal próprio deliberados na RCA realizada em 28/12/12, no valor de R$279.800; (ii)
Juros sobre o capital próprio deliberados na RCA realizada em 28/06/13, no valor
de R$644.920; (iii) Juros sobre o capital próprio deliberados na RCA realizada em
27/12/13, no valor de R$523.500; e (iv) Primeira parcela dos juros sobre o capital
próprio deliberados na RCA realizada em 30/06/14, no valor de R$252.694. O valor
remanescente de R$ 353.797 terá a data e a forma do seu pagamento oportuna-
mente definido pela Administração da Companhia. O valor total pago aos acionistas
foi de R$1.700.914, sendo tal quantia restituída aos acionistas proporcionalmente
à participação de cada um no capital social da seguinte forma: (i) considerando
que ações são indivisíveis, a Companhia realizou a entrega, na data de 10/12/18,
de 32.709.876 ações ordinárias de emissão da Vale que a Companhia possuía,
cujo valor de mercado, utilizando o fechamento do dia 29/11/18, era de R$52,00; e
(ii) a distribuição em dinheiro, até a data de 12/12/18, de R$165,36, nas seguintes
condições: (a) foi atribuída 0,11872294962 ações da Vale para cada 01 (uma) ação
de emissão da Companhia e as respectivas frações em dinheiro; e (b) os acionistas 
com direito à restituição de menos de 0,11872294962 ações de emissão da Vale
receberam o valor equivalente às suas participações em dinheiro. Em 28/12/18, o
Conselho de Administração da Litel deliberou R$480.583 a título de JCP relativos à
antecipação da destinação do resultado do exercício de 2018. Como distribuição do
resultado do exercício de 2018, a Litel está propondo a deliberação de dividendos
complementares ao mínimo obrigatório, no montante de R$314.444, a ser aprovado
em AGO. A movimentação de proventos propostos e pagos pela administração aos
acionistas da Companhia referentes aos exercícios de 2018 e 2017 está composta
da seguinte forma: 2018 2017
Saldo Inicial 5.355.047 4.664.542
JCP deliberados no exercício 1.151.068 1.106.648
Pagamento de JCP no exercício (2.255.131) (365.253)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório 314.444 -
Atualização monetária de dividendos a pagar 28.525 25.069
Pagamento de dividendos no exercício - (75.959)

4.593.953 5.355.047
10. Despesas administrativas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Serviços (consultoria, infraestrutura
 e outros) (13.694) (6.869) (14.135) (7.346)
Remuneração de conselheiro (109) (7) (109) (7)
Tributos (*) (168.161) (107.872) (184.290) (117.847)
Outras (8) (5) (10) (107)

(181.972) (114.753) (198.544) (125.307)
(*) Referem-se, basicamente, ao PIS e COFINS incidentes sobre o montante de 
JCP deliberado pela Vale. 
11. Resultado financeiro Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 21.460 27.565 25.467 27.823
Variações monetárias - créditos fiscais 2.078 32.030 2.596 32.056
Outras receitas financeiras 890 - 890 -

24.428 59.595 28.953 59.879
Despesas financeiras
Variações monetárias - dividendos
 a pagar (28.525) (25.069) (28.525) (25.069)
Tributos sobre receitas financeiras (1.094) (3.125) (1.338) (3.233)
Outras despesas financeiras (1.844) (4.270) (1.845) (5.421)

(31.463) (32.464) (31.708) (33.723)
Resultado financeiro líquido (7.035) 27.131 (2.755) 26.156
12. Contingências. A Companhia é parte envolvida em processos cíveis e de ou-
tras naturezas. O risco de perda associado a cada processo é avaliado periodica-
mente pela administração em conjunto com seus consultores jurídicos internos e
externos e leva em consideração: (i) histórico de perda envolvendo discussões simi-
lares; (ii) entendimentos dos tribunais superiores relacionados a matérias de mesma 
natureza; (iii) doutrina e jurisprudência aplicável a cada disputa. Com base nessa
avaliação, a Companhia constitui provisão para contingência para aqueles proces-
sos cuja avaliação de risco é considerada como provável de perda. Em 31/12/18, a
Companhia não possui nenhum processo considerado como de perda provável. Os
processos contingentes avaliados como de risco de perda possível não são reco-
nhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas explicativas às de-
monstrações financeiras, conforme preceitos estabelecidos no CPC 25 – Provi-
sões, passivos contingentes e ativos contingentes (IAS 37). A Litel foi parte em um
Procedimento Arbitral instaurado pela Elétron S.A. contra a Companhia e a Brades-
par S.A., no qual a Elétron requereu o direito de adquirir um número específico de
ações ordinárias da Valepar S.A. (“Call Citibank”), e de ser indenizada por eventuais
perdas e danos. Nas sentenças parcial e final proferidas, respectivamente, nos anos
de 2009 e 2011, o Tribunal Arbitral decidiu que a Bradespar e a Litel, de forma solidá-
ria estariam obrigadas a proceder à venda de 37.500.000 ações ordinárias da Vale-
par S.A. à Elétron contra o pagamento de R$632.007 corrigido pela UFIR-RJ, entre
12/06/07 e a data de seu efetivo pagamento, além de ressarcir os dividendos e juros
sobre o capital próprio efetivamente pagos às ações objeto de transferência, a partir
de 11/06/07 corrigidos pelo CDI. A Litel, por meio de seus advogados, ingressou com
ação anulatória contra a sentença parcial e outra ação anulatória contra a sentença 
final (“Ações Anulatórias”). Ainda relacionado à arbitragem supramencionada, Litel
e Bradespar também eram partes em uma ação de execução de sentença arbitral, 
proposta pela Elétron S.A. visando compeli-las à venda de 37.500.000 Ações Ordi-
nárias da Valepar, a qual foi convertida em obrigação de fazer em perdas e danos. A 
Litel também era parte em outro Procedimento Arbitral instaurado pela Elétron S.A.
contra a Companhia, Bradesplan, Clube de Investimentos dos Empregados da Vale
- Investvale e Sweet River Investments, no qual a Elétron requeria, em síntese, a
condenação das Requeridas por supostos prejuízos correspondentes à diminuição
indevida de sua participação no capital social da Valepar, considerada à época do
aumento de capital, abrangendo os lucros cessantes, incluindo mas não se limitan-
do aos dividendos e lucros sobre capital próprio. Em 2015, dentro do mesmo contex-
to da ação de execução de sentença arbitral acima mencionada, a Elétron S.A. ins-
taurou um novo procedimento arbitral visando o ressarcimento dos eventuais
prejuízos que ainda serão apurados no decorrer da Arbitragem. Em 26/09/18, foi
homologado pelo juízo da 5ª Vara Empresarial o termo de Transação Extintiva de
Litígio (“Transação”) entre Litel, Bradespar e Elétron, nos autos da Ação de Execu-
ção, encerrando de todos os três litígios supracitados (Arbitragem nº 2010.00863 -
“Expansão Valepar”, Ação de Execução nº 0338801-16.2014.8.19.0001 e Arbitra-
gem nº 2015.00905 – 3ª Arbitragem) além das ações anulatórias distribuídas por
Litel (Ação Anulatória nº 0093326-60.2010.8.19.0001 e Ação Anulatória nº 0495870-
19.2011.8.19.0001) e ações anulatórias propostas por Bradespar, assim como to-
dos os recursos e incidentes a elas relacionados. Em contrapartida para o encerra-
mento dos litígios, Litel e Bradespar efetivaram o pagamento na mesma data do
valor de R$2.820.000, de forma solidária e na proporção de 50% cada uma em
moeda nacional corrente. Extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC, a
Elétron conferiu quitação à Litel e Bradespar, e Litel e Bradespar à Elétron, de forma

Para os anos-calendário 2018 e 2017 a Companhia optou pelo regime de lucro 
real anual. O valor de IRPJ e CSLL a pagar em 31/12/17, contempla os tributos 
registrados na parte B do LALUR relacionados ao investimento em Valepar que foi 
realizado com a operação de incorporação desta pela Vale. 9. Patrimônio líquido. 
a. Capital social. O capital social subscrito e integralizado, que compõe o patrimô-
nio líquido para fins contábeis, em 31/12/18 e de 2017 é composto por 275.514.349
ações, sendo 247.128.345 ações ordinárias, 730 ações preferenciais Classe A e
28.385.274 ações preferenciais classe B, todas sem valor nominal. Os acionistas
em 31 de dezembro 2018 e 2017 são os seguintes:

ampla, geral e irrestrita, em caráter irretratável e irrevogável, sobre todas e quais-
quer divergências existentes e que possam existir relativos aos eventos ocorridos 
por força dos fatos objeto das ações judiciais e arbitrais, bem como sobre quaisquer 
fatos acerca da sua participação na Valepar e das obrigações constantes do Acordo 
de Acionistas Valepar. O valor de R$1.410.000, correspondente aos 50% de respon-
sabilidade da Litel, foi contabilizado no resultado do exercício em 26/09/18 
(R$1.185.386 já havia sido contabilizado no trimestre findo em 30/06/18, ainda 
como uma provisão). Por fim, destaca-se que os prejuízos arcados pela Litel em 
decorrência da arbitragem do Call Citibank poderão ser objeto de ação de ressarci-
mento movida pela Litel em face de terceiros. Em novembro de 2018, a Litel propôs 
ação em face de Bradespar e Bradesplan pleiteando o ressarcimento dos valores 
desembolsados no âmbito da Transação (acima definida). Tal processo instaurado 
tramita em segredo de justiça e a probabilidade de perda deste processo foi classifi-
cada como possível pelos assessores jurídicos da Companhia. 13. Partes relacio-
nadas e remuneração dos administradores. Em 31/12/18 e 2017, a Companhia 
não tem quaisquer saldos e/ou transações inseridas ou não inseridas no seu contex-
to operacional com partes relacionadas, exceto os depósitos bancários e as aplica-
ções em fundo de investimento detidos junto ao Banco do Brasil, conforme demons-
trado na nota explicativa nº 5, bem como não possui quaisquer dependência 
econômica, financeira ou tecnológica com fornecedores, clientes ou financiadores 
com os quais a Companhia mantém uma relação comercial. Em RCA realizada em 
27/12/17 os conselheiros, por unanimidade, deliberaram autorizar a Diretoria da 
Companhia a efetuar o pagamento de remuneração ao Conselho de Administração, 
no montante de R$10 mensais. Em 31/12/18, o saldo de R$4.593.953 (R$5.355.047 
em 31/12/17) relativo ao passivo com partes relacionadas refere-se a dividendos e 
JCP a pagar aos seus acionistas, que poderão ser quitados quando do recebimento 
de dividendos e JCP a receber. 14. Eventos subsequentes. Evento subsequente 
- Rompimento da barragem de Brumadinho da Vale. Considerando a participa-
ção relevante que a Companhia possui na Vale e, por ser este o seu principal ativo, 
julgamos relevante destacar em eventos subsequentes o rompimento da Barragem
I da Mina do Córrego do Feijão da Vale, que pertence ao Complexo Paraopebas no
Sistema Sul, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil (“Barragem de Bru-
madinho”), ocorrido em 25/01/19. Os valores que estão sendo apresentados nos
parágrafos a seguir encontram-se em reais. A Barragem de Brumadinho estava
inativa desde 2016 (sem descarte adicional de rejeitos) e não havia nenhuma outra
atividade operacional na barragem. Devido ao rompimento, 306 pessoas perderam
suas vidas ou estão desaparecidas e ecossistemas foram afetados.  Aproximada-
mente 11,7 milhões de toneladas de resíduos de minério de ferro estavam deposita-
dos na Barragem de Brumadinho. Ainda não se sabe o exato volume que saiu da
estrutura por ocasião de seu rompimento. Os rejeitos percorreram cerca de 270 km
de extensão, destruindo instalações da Vale, afetando as comunidades locais e
causando impactos ao meio ambiente. O rio Paraopeba e seus ecossistemas tam-
bém foram impactados pelo evento. A Vale não vem poupando esforços ao amparo 
das vítimas e à mitigação e reparação dos danos, sociais e ambientais, decorrentes
do rompimento. A Vale proporcionou esse suporte mediante diversas frentes de
ação, todas com o objetivo de assegurar toda a assistência humanitária necessária
aos afetados pelo rompimento da barragem. Para apurar as causas do ocorrido, a 
Vale contratou um painel de especialistas independentes. Além disso, a Vale tam-
bém estabeleceu três Comitês Independentes de Assessoramento Extraordinário
para dar suporte ao Conselho de Administração, que são compostos por membros 
independentes, não relacionados com a administração ou as operações da mesma, 
para garantir que as iniciativas e ações dos comitês sejam imparciais. Os comitês
estão relacionados a seguir: (i) O Comitê Independente de Assessoramento Extra-
ordinário de Apuração (“CIAEA”), dedicado à investigação das causas e responsa-
bilidades pelo rompimento da Barragem de Brumadinho; (ii) O Comitê Independen-
te de Assessoramento Extraordinário de Apoio e Reparação (“CIAEAR”), dedicado
ao acompanhamento das medidas tomadas para o suporte e reparação dos atingi-
dos e recuperação das áreas afetadas pelo rompimento da Barragem de Brumadi-
nho, assegurando que todos os recursos necessários serão aplicados; e (iii) O Co-
mitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Segurança de Barragens
(“CIAESB”), dedicado a assessorar o Conselho de Administração nas questões re-
lacionadas ao diagnóstico das condições de segurança, gerenciamento e mitigação 
de risco relacionados às barragens de rejeitos da Vale, bem como recomendará
medidas a serem tomadas para reforçar as condições de segurança das barragens 
utilizadas pela Vale. Adicionalmente, a Vale determinou a suspensão (i) da remune-
ração variável de seus executivos; (ii) da Política de Remuneração aos Acionistas e 
(iii) de qualquer outra deliberação relacionada à recompra de ações. a) Impactos
financeiros decorrentes do rompimento da barragem. A Vale concluiu que o
rompimento da barragem e os desdobramentos subsequentes não se referem a
uma condição existente na data das demonstrações financeiras e, portanto, não
origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31/12/18. Portanto, todos os
impactos contábeis serão refletidos em 2019. No estágio atual das investigações,
apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível mensurar de 
forma confiável todos os potenciais custos que a Vale poderá incorrer para fins de
divulgação nas demonstrações financeiras. Os valores que estão sendo divulgados
relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Adminis-
tração. i) Paradas de operação e descaracterização das barragens a montante.
Em 29/01/19, a Vale formalizou ao mercado e às autoridades brasileiras sua inten-
ção de acelerar o plano de descaracterização de todas as barragens de contenção 
de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (o
mesmo método da Barragem de Brumadinho) existentes no Brasil. A descaracteri-
zação significa que a estrutura será desmobilizada e não terá mais suas caracterís-
ticas operacionais originais. A Vale está trabalhando na elaboração dos respectivos 
projetos de descaracterização das barragens a montante que, após concluídos,
serão submetidos para aprovação das autoridades competentes, de acordo com os 
regulamentos e requerimentos legais. A estimativa inicial, baseada em estudos pre-
liminares, realizada em 29/01/19, indicava gastos de R$5 bilhões para retirada e
reprocessamento de todo o material existente nas barragens, seguido da recupera-
ção total das áreas no processo de descaracterização. Antes do evento, os planos 
para o descomissionamento dessas barragens até então eram baseados em méto-
dos que asseguravam a estabilidade física e química das estruturas, sem necessa-
riamente prever, a retirada e processamentos dos rejeitos existentes. Após o evento,
a Vale está trabalhando em um plano detalhado de engenharia individual para cada 
uma dessas barragens que irá permitir a sua descaracterização total. Até o presente 
momento não é possível definir os custos a serem incorridos nessas descaracteri-
zações e assim que uma nova estimativa concreta seja definida, a Vale divulgará e
reconhecerá a obrigação em 2019. Para realizar com segurança a descaracteriza-
ção das barragens, a Vale paralisou temporariamente a produção das unidades
onde as estruturas de barragem a montante estão localizadas. A paralisação resulta 
numa perda aproximada de produção de 40 milhões de toneladas de minério de
ferro ao ano. Adicionalmente, a Vale possui outras operações que se encontram
temporariamente suspensas, por decisões judiciais ou por análises técnicas das
barragens efetuadas por ela própria, que totalizam uma potencial perda de venda de 
52,8 milhões de toneladas de minério de ferro. A Vale está trabalhando em medidas
técnicas e legais para a retomada dessas operações. Em decorrência do rompimen-
to da Barragem de Brumadinho e revisão de critérios de segurança das demais
barragens na região de Minas Gerais, pessoas foram realocadas quando necessá-
rio em moradias provisórias. ii) Baixa de ativos. Como resultado do evento e em
conjunto com a decisão de aceleração do plano de descaracterização das barra-
gens a montante, a Vale registrará em 2019, a baixa dos ativos da mina Córrego do
Feijão e os relacionados às barragens a montante no Brasil, resultando em uma
perda de R$480 milhões, que impactará o seu balanço patrimonial e a sua demons-
tração do resultado. iii) Acordos. A Vale vem trabalhando junto às autoridades com-
petentes e com a sociedade para reparar os impactos ambientais e sociais decor-
rentes do evento. Nesse sentido, a Vale realizou negociações e celebrou acordos
com as autoridades competentes, bem como com pessoas afetadas pelo evento.
Ministério Público do Trabalho. Em 15/02/19, a Vale celebrou um acordo parcial com
o Ministério Público do Trabalho para indenizar os empregados diretos e terceiriza-
dos da mina do Córrego do Feijão que foram impactados pelo término da operação.
Nos termos do acordo, a Vale manterá os empregos dos seus empregados diretos 
até 31/12/19.  Quanto aos empregados terceirizados que foram dispensados, a Vale
auxiliará na sua recolocação no mercado ou manterá o pagamento do seu salário
até 31/12/19. A Vale adicionalmente manterá regularmente o pagamento dos salá-
rios das pessoas desaparecidas até que sejam consideradas vítimas fatais do even-
to pelas autoridades competentes, assim como pagará às famílias das vítimas fatais 
um montante equivalente à 2/3 de seus salários até 31/12/19 ou até a celebração de
um acordo final com o Ministério Público do Trabalho. Com base nos termos propos-
tos pela Vale e levando em consideração as incertezas relacionadas aos procedi-
mentos necessários para estimar o valor total a ser dispendido com as indeniza-
ções, incluindo o número de indivíduos com direito a recebê-las, foi estimado que os
acordos resultarão em uma provisão de aproximadamente R$850 milhões em
2019. A Vale fornecerá, ainda, o benefício de seguro médico vitalício aos cônjuges
viúvos e um benefício semelhante aos dependentes das vítimas até que atinjam 22
anos. Devido ao estágio preliminar deste acordo e considerando a complexidade de
uma estimativa atuarial, ainda não é possível determinar os potenciais resultados ou 
estimativas confiáveis para tal medida, razão pela qual o montante da provisão refe-
rente a essa obrigação não pôde ser estimado. A Vale espera ter essa informação 
durante o ano de 2019. Governo Federal, Estado de Minas Gerais, Ministério Públi-
co e Defensoria Pública. Em audiência judicial realizada em 20/02/19, no âmbito da
ação civil pública n° 5010709-36.2019.8.13.0024, em trâmite perante a 6ª Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte, a Vale firmou um acordo preliminar
junto ao Estado de Minas Gerais, o Governo Federal, e representantes do Ministério
Público Federal e do Estado de Minas Gerais e da Defensoria Pública Federal e do
Estado de Minas Gerais nos termos do qual assumiu a obrigação de realizar o paga-
mento emergencial aos moradores de Brumadinho e das comunidades que estive-
rem localizadas até um quilômetro do leito do Rio Paraopeba, desde Brumadinho
até a cidade de Pompéu, (MG), mediante prévio cadastro. Em razão desse acordo,
a Vale vai antecipar as indenizações por meio de pagamentos mensais, para cada 
membro da família e durante um período de 12 meses. Tais pagamentos mensais
variam, entre outros, em função da idade. A Vale estimou inicialmente que a obriga-
ção assumida resultará em uma provisão entre R$1 bilhão e R$2 bilhões, a depen-
der do número de beneficiários que serão cadastrados. O acordo ainda prevê as
seguintes medidas: (i) contratação de assessoria técnica independente para que os 
atingidos possam, se quiserem, avaliar suas indenizações individuais; e (ii) reembol-
so ou custeio direto das despesas extraordinárias do Estado de Minas Gerais, seus
órgãos e sua Administração indireta em razão do rompimento, inclusive despesas
de transporte, alojamento e alimentação dos servidores envolvidos nos trabalhos de
resgate e demais ações emergenciais. Os respectivos montantes ainda estão sen-
do apurados pelo Estado de Minas Gerais e serão apresentados em Juízo. iv) Doa-

Quantidade de ações
Acionistas ON % PNA % PNB % Total %
Fundo de Investimento em Ações Banco do Brasil Carteira Ativa 193.740.143 78,40% 249 34,11% 28.385.274 100,00% 222.125.666 80,62%
Fundo de Investimento em Ações Carteira Ativa II 31.688.443 12,82% 26 3,56% - 0,00% 31.688.469 11,50%
Singular Fundo de Investimento em Ações 2.583.919 1,05% 2 0,27% - 0,00% 2.583.921 0,94%
Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF 74 0,00% 146 20,00% - 0,00% 220 0,00%
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 19.115.693 7,74% 161 22,05% - 0,00% 19.115.854 6,94%
Fundação CESP 73 0,00% 146 20,00% - 0,00% 219 0,00%

247.128.345 100,00% 730 100,00% 28.385.274 100,00% 275.514.349 100,00%
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ções e outras despesas incorridas. Doações. A Vale ofereceu doações de R$100 
mil para cada uma das famílias com entes desaparecidos ou falecidos, R$50 mil às 
famílias que residiam nas áreas da Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem 
rompida, R$15 mil àqueles que desenvolviam atividades produtivas na ZAS e R$5 
mil para cada família moradora da ZAS da barragem sul superior da Mina de Gongo 
Soco, em Barão de Cocais (MG). O valor incorrido até o momento é de cerca de 
R$62 milhões. Essas doações humanitárias não configuram antecipação de even-
tuais indenizações que a Vale poderá ter com seus beneficiários. A Vale também 
celebrou um termo de doação com o Município de Brumadinho mediante o qual 
doará ao município o valor aproximado de R$80 milhões, num prazo de 4 anos.  
Meio ambiente e fauna. A Vale está construindo diques de contenção para reter os 
rejeitos depositados nas áreas impactadas. A Vale também promoveu a instalação 
de barreiras antiturbidez no Rio Paraopeba, para conter a evolução da mancha de 
turbidez, além da mobilização para dragagem de parte do material liberado, incluin-
do a limpeza e o desassoreamento da calha do rio Paraopeba. Além disso, foram 
instalados pontos de coletas diárias de água e sedimento ao longo do Rio Paraope-
ba, reservatório Três Maias e rio São Francisco. A Vale conta, ainda, com estruturas 
dedicadas e equipes especializadas para resgate, acolhimento e tratamento exclu-
sivo dos animais resgatados das áreas impactadas, possibilitando o atendimento 
emergencial e recuperação para que, após autorização veterinária, eles sejam de-
volvidos aos seus lares e respectivos tutores. Além disso, a Vale concordou em pa-
gar multas administrativas impostas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD MG, que somam cerca de R$ 99 milhões. A 
Vale incorreu nos seguintes gastos até o presente momento (em milhões de Reais):
Despesas incorridas: 2019
Sanções administrativas 100
Doações às pessoas afetadas e municípios 62
Perfuração e infraestrutura 20
Recuperação Ambiental 17
Assistência médica e outros materiais 9
Combustível e transporte 8
Outros (*) 85

301
(*) Incluem gastos com comunicação, realocações, assistência humanitária, equi-
pamentos, serviços jurídicos, água, ajuda alimentícia, impostos, entre outros. Dos 

eventos até aqui identificados, uma parcela substancial não foi desembolsada ou 
mensurada. Os custos com empregados envolvidos com as medidas relacionadas 
ao evento (incluindo mão-de-obra), equipamentos e materiais próprios da Vale não 
foram mensurados. b) Contingências e outras questões legais. A Vale está sujei-
ta a contingências significativas em razão do rompimento da Barragem de Brumadi-
nho. A Vale já é parte em diversas investigações e processos judiciais e administrati-
vos movidos por autoridades e pessoas afetadas. Novos processos são esperados. 
A Vale ainda está avaliando essas contingências e realizará provisões, com base 
nas evoluções desses processos. Devido ao estágio preliminar das investigações 
e processos, não é possível determinar um conjunto de resultados ou estimativas 
confiáveis da exposição potencial relacionada à ruptura da barragem neste mo-
mento. Ações judiciais. Em 27/01/19, após liminares concedidas relativamente aos 
requerimentos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Estado de Mi-
nas Gerais, a Vale sofreu bloqueios e ordens de transferências judiciais totalizando 
R$11 bilhões em suas contas bancárias para garantir a adoção das medidas neces-
sárias para assegurar a estabilidade de outras barragens do complexo de minas do 
Córrego do Feijão, proporcionar acomodação e assistência às pessoas afetadas, 
remediar os impactos ambientais, entre outras obrigações. Em 31/01/19, o Ministé-
rio Público do Trabalho ajuizou uma Ação Civil Pública e duas decisões preliminares 
foram concedidas determinando o bloqueio de R$1,6 bilhões nas contas bancárias 
da Vale para assegurar a indenização de empregados diretos e terceirizados que 
trabalhavam na mina Córrego do Feijão no momento do rompimento da Barragem 
de Brumadinho. Em 18/03/19, Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs 
Ação Civil Pública, na qual foi proferida decisão liminar de forma a determinar o blo-
queio de R$1 bilhão nas contas bancárias da Vale para garantir o ressarcimento das 
perdas sofridas em razão da remoção da população da área de Sebastião de Águas 
Claras – comunidade de Macacos (MG). Em 25/03/19, Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais propôs Ação Civil Pública, na qual foi proferida decisão liminar de 
forma a determinar o bloqueio de R$2,95 bilhões nas contas bancárias da Vale para 
garantir o ressarcimento das perdas sofridas em razão da remoção da população 
da área de Gongo Soco, Barão de Cocais. Dessa forma, ao todo, cerca de R$16,6 
bilhões de disponibilidades da Vale foram bloqueadas, sendo que deste montante 
cerca de R$12,6 bilhões foram convertidos em depósitos judiciais. Outras ações 
coletivas e individuais relacionadas ao rompimento da Barragem de Brumadinho 
foram arquivadas. Algumas ações coletivas foram julgadas extintas pelo juízo de 

primeira instância. Sanções administrativas. Adicionalmente, a Vale foi notificada da 
imposição de multas administrativas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”), no valor de R$250 milhões, além de uma 
multa diária de R$100 mil, lavrada em 07/02/19, tendo apresentado defesas con-
tra todas elas. Ademais, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brumadinho 
também aplicou multas que somam cerca de R$108 milhões, que também estão 
sendo defendidas administrativamente. Ações coletivas nos Estados Unidos. A Vale 
e alguns de seus atuais executivos foram indicados como réus em requerimentos 
para possíveis ações coletivas perante Tribunais Federais de Nova York, ajuizada 
por detentores de American Depositary Receipts (“ADRs”) de emissão da Vale, com 
base na legislação federal americana sobre valores mobiliários. Os requerimen-
tos iniciais alegam que a Vale fez declarações falsas e enganosas ou deixou de 
fazer divulgações relativas aos riscos e danos potenciais de um rompimento da 
barragem da mina do Córrego do Feijão. Os autores não especificaram valores 
dos prejuízos alegados nessas demandas. A Vale pretende defender-se desses 
processos e preparar uma defesa completa contra todas as alegações. Como con-
sequência da natureza preliminar desses procedimentos, não é possível determi-
nar, neste momento, o resultado ou estimativas confiáveis da exposição potencial, 
razão pela qual não foi possível estimar o valor da eventual provisão a eles rela-
cionada, a qual, se for o caso, será reconhecida em 2019.  A Vale está negociando 
com as seguradoras com base nas suas apólices de seguro de risco operacional, 
responsabilidade civil geral e riscos de engenharia, mas essas negociações ain-
da estão em um estágio inicial. Qualquer pagamento de indenizações dependerá 
da definição de cobertura dos seguros, com base nessas apólices e na avaliação 
do montante da perda. Em função das incertezas relacionadas ao tema, nenhu-
ma indenização para a Vale foi reconhecida nas suas demonstrações financeiras. 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Litel Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examina-
mos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Litel Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como 
Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas de-
monstrações 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 adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Litel Participações S.A. em 
31/12/2018, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB. Base para opi-
nião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Ênfase. Chamamos a atenção para a Nota Explicativa n⁰ 14 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
que descreve o evento do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrido nas instalações operacionais da investida Vale 
S.A. (“Vale”), em 25/01/2019. Pela avaliação da Administração da Vale, o evento não se refere a uma condição existente na 
data das demonstrações financeiras e portanto, não origina ajustes nos valores contábeis reconhecidos em 31/12/2018. Os 
valores divulgados na nota explicativa relacionados a este evento foram baseados nas melhores estimativas da Administração 
da Vale, porém, no estágio atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros, não é possível 
mensurar de forma confiável todos os potenciais custos que a Vale poderá incorrer para fins de divulgação nas demonstrações 
financeiras. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.Principais assuntos de auditoria. Principais as-
suntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do 
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre estas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre estes assuntos. Investimentos pelo método da equivalência 
patrimonial. Conforme Notas Explicativas às demonstrações financeiras nºs 1 e 7. A Companhia participa de forma direta e 
indireta da Vale, cujo investimento está avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Neste sentido, o principal ativo da 
Companhia, seu investimento, está sujeito aos mesmos riscos da Vale, e por conseguinte, os principais assuntos de auditoria 
da Vale são aqueles que podem afetar o resultado de equivalência patrimonial da Companhia de forma relevante, como des-
crito a seguir: • A avaliação quanto à recuperabilidade do ativo imobilizado, dos intangíveis e do ágio, e quanto à definição das 
Unidades Geradoras de Caixa (UGC), devido à sua relevância, a incorporar julgamentos significativos em relação a fatores 
associados ao nível de produção futura, preço das commodities, custo de produção e premissas econômicas como taxas de 
desconto, taxas de inflação e taxas de câmbio dos países onde a Vale opera, e ao nível de incerteza para a determinação do 
impairment relacionado, que pode impactar o valor destes ativos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Vale; • A determinação da provisão de obrigações para desmobilização de ativos, já que  estimar os custos associados às 
obrigações para restaurar e reabilitar o meio ambiente quando do abandono de áreas, exige considerável julgamento em rela-
ção a fatores como o período de utilização de determinada área, o tempo necessário para reabilitá-la e determinadas premissas 
econômicas como taxa de desconto e taxas de moeda estrangeira, envolve montantes relevantes e nível de incerteza para a 
determinação da sua estimativa, que pode impactar o valor dessa provisão nas demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Vale. • A determinação da estimativa com exposições fiscais e para quantificação dos passivos contingentes, já 
que (i) a Vale tem operações em vários países, cada um com o seu próprio regime de tributação, (ii) a natureza das atividades 
desencadeia várias obrigações fiscais, incluindo imposto sobre os lucros e as contribuições sociais, (iii) a natureza das opera-
ções de exportação das commodities da Vale também cria complexidades associadas aos preços de transferência internacio-
nal, a aplicação da legislação fiscal é complexa e altamente especializada, requerendo julgamento para avaliação dessa esti-
mativa, envolve elevado nível de incerteza e de julgamento na sua determinação, que pode impactar os valores registrados nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Vale. Devido à relevância do investimento da Companhia em função 
dos resultados advindos da Vale em suas demonstrações financeiras, assim como a mensuração das estimativas contábeis 
da Vale envolverem julgamento significativo e ao impacto que eventuais mudanças nas premissas dessas estimativas pode-
riam gerar nas demonstrações financeiras da Vale e consequentemente nas demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas da Companhia, consideramos que este é o principal assunto para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu 
esse assunto. Os nossos procedimentos de auditoria incluíram o planejamento do escopo de nossos trabalhos em conjunto 
com os trabalhos da Vale, avaliação e discussão dos riscos de distorção relevante em relação aos assuntos destacados acima 
que podem afetar o resultado de equivalência patrimonial da Companhia de forma relevante. Os principais assuntos de audi-
toria da Vale, a qual também é por nós auditada, estão descritos no relatório emitido sobre as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas da Vale para o exercício findo em 31/12/2018, e envolvem essencialmente, os riscos indicados acima. 
Para esses riscos de distorção relevante da Vale, os nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a avaliação das 
evidências de auditoria obtidas e a documentação dos especialistas envolvidos na auditoria e análise dos procedimentos rea-
lizados e das conclusões obtidas, especificamente a determinação da materialidade e os procedimentos de auditoria executa-
dos para responder aos riscos destacados acima. Efetuamos também testes de recálculo da participação na investida, assim 
como os reflexos nas contas contábeis de investimento e resultado de equivalência patrimonial. Adicionalmente, analisamos o 
processo de identificação e avaliação da recuperabilidade do investimento efetuado pela Companhia. Avaliamos também a 
adequação das divulgações feitas nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedi-
mentos acima descritos, consideramos aceitável o valor do investimento, bem como as divulgações relacionadas, no contexto 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31/12/2018. 

Outros Assuntos - Demonstração do valor adicionado. A demonstração individual e consolidada do valor adicionado (DVA) 
referente ao exercício findo em 31/12/2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada 
como informação suplementar para fins de IFRS, 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 essa demonstração 
está reconciliada com as demonstrações 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 é consistente em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das e o relatório dos auditores. A administração da Companhia é responsável por essas outras informações, que compre-
endem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Rela-
tório 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. Responsabilidade da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - 
IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, 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 e suas 
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 detecta 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 razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas. - Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante 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. - Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos neste relatório opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a ade-
quação 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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções 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 e suas controladas a não mais se manterem em 
continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusi-
ve as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio da Companhia para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e de-
sempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamos aos responsáveis pela gover-
nança, entre outros aspectos, o alcance planejado, a época da auditoria e as constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que 
foram objeto de comunicação aos responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais 
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou, quando em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não 
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma pers-
pectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 29/03/2019. KPMG Auditores 
Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Thiago Ferreira Nunes - Contador CRC RJ-112066/O-0.
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Emplacamentos de veículos registraram alta no trimestre
Dados divulgados nesta 

pela Federação Nacional 
da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fe-
nabrave) mostraram o 
desempenho dos emplaca-
mentos de veículos no mês 
de março e do acumula-
do do primeiro trimes-
tre deste ano. De acordo 
com o levantamento da 
entidade, em março, fo-
ram licenciados 305.549 
veículos, considerando 
automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas, implemen-
tos rodoviários e outros 
veículos, o que reflete alta 
de 3,26% na comparação 
com fevereiro, quando fo-
ram emplacadas 295.905 
unidades. Já na compara-
ção com os 298.620 veícu-
los licenciados em março 
do ano passado, o avanço 
foi de 2,32%.

No primeiro trimestre 
de 2019, o mercado acu-
mulou 904.760 unidades 
emplacadas, o que repre-
senta 13,42% acima do 
total registrado no mesmo 
período do ano passado.

Os dados mostram que 
os licenciamentos de au-
tomóveis e comerciais le-
ves apresentaram alta de 
5,11% em março, totali-
zando 199.550 unidades, 

contra 189.844 unidades 
registradas em fevereiro. 
Se comparado com março 
do ano passado, este resul-
tado aponta leve retração 
de 0,25%. No acumulado 
do primeiro trimestre, as 
vendas de modelos desses 
segmentos apresentaram 
alta de 10,02%, ante idên-
tico período do ano pas-
sado, totalizando 580.040 
unidades.

Para o presidente da 
Fenabrave, Alarico As-
sumpção Júnior, o mer-
cado continua com viés de 
alta, seguindo as expecta-
tivas da entidade. “Con-
forme projeções divulga-
das no início de 2019, o 
mercado deve se manter 
em ritmo de crescimen-
to, acompanhando os ín-
dices de confiança tanto 
do consumidor, como do 
empresariado. Contudo, 
ainda notamos que o con-
sumidor está cauteloso 
para assumir novos com-
promissos, aguardando 
algumas decisões que po-
dem influenciar na eco-
nomia nacional, como o 
resultado da aprovação 
das Reformas, que devem 
ocorrer futuramente”, co-
mentou.

O mercado de cami-
nhões continua sua reto-

mada e em março somou 
7.628 unidades empla-
cadas, contra 6.817 uni-
dades do mês anterior, 
o que representa alta de 
11,09%. Na comparação 
com março de 2018, quan-
do foram vendidos 5.968 
caminhões, o atual volu-
me é 27,82% superior. No 
primeiro trimestre, o cres-
cimento das vendas foi de 
45,74% ante o mesmo in-
tervalo do ano passado, 
somando 21.377 unidades 
emplacadas.

Para o vice-presidente 
para o Segmento de Ca-
minhões, Ônibus e Im-
plementos Rodoviários, 
Sérgio Zonta, a tendência 
será de manutenção do 
otimismo. “As vendas de 
caminhões devem conti-
nuar em ritmo de cresci-
mento consistente, embo-
ra de forma mais modera-
da. Os modelos extrapesa-
dos continuam puxando 
para cima este desempe-
nho, em muito baseados 
na oferta de crédito para 
o segmento”, comentou 
Zonta, ressaltando que as 
taxas de juros oferecidas 
pelos bancos privados es-
tão mais atrativas do que 
as do Financiamento de 
Máquinas e Equipamen-
tos (Finame), do Bndes.

As vendas de imple-
mentos rodoviários se-
guem em compasso ace-
lerado, somando, em 
março, 5.085 unidades, 
o que representa alta de 
13,13% sobre fevereiro, 
quando foram licencia-
dos 4.495 equipamentos, 
e 45,29% de avanço na 
comparação com março 
do ano passado, que re-
gistrou 3.500 unidades li-
cenciadas. No acumulado 
dos três primeiros meses 
de 2019, os emplacamen-
tos de implementos tota-
lizaram 13.971 unidades, 
61,10% acima do resulta-
do de idêntico período de 
2018.

Segundo Zonta, as fa-
bricantes de implementos 
não estão conseguindo 
atender à alta demanda, o 
que tem refletido na pos-
tergação da compra de ca-
minhões. “O frotista está 
alinhando o cronograma 
de entrega dos implemen-
tos às suas compras de ca-
minhões, pois não adian-
ta ter o caminhão sem o 
equipamento”, explica.

O cenário do segmen-
to de motocicletas conti-
nua positivo, embora em 
março, tenha apontado 
uma pequena retração 
nas vendas de 0,42% so-

bre fevereiro, totalizando 
83.828 unidades empla-
cadas. Na comparação 
com março do ano pas-
sado, quando foram ven-
didas 79.355 unidades, 
houve um crescimento de 
5,64%. No acumulado dos 
três primeiros meses deste 
ano, as 258.725 motos em-
placadas representaram 
crescimento de 17,93% 
sobre as vendas do mesmo 
período de 2018.

De acordo com Car-
los Porto, vice-presidente 
para o Segmento de Moto-
cicletas, a disponibilidade 
de crédito, principalmen-
te para clientes de mode-
los de baixa cilindrada, 
está suportando boa par-
te da tendência de cres-
cimento das vendas. “A 
aprovação de concessão 
de crédito está bem mais 
maleável agora. De dez fi-
chas enviadas aos bancos, 
quatro são aprovadas. No 
ano passado eram 3 e a 
expectativa é de melhora 
gradual”, comentou Por-
to.

Diante do atual cenário 
econômico, principalmen-
te, em função das novas 
previsões do PIB, a Fena-
brave revisou suas expec-
tativas para as vendas de 
veículos no País em 2019. 

Considerado todos os 
segmentos, com exceção 
de máquinas agrícolas e 
colheitadeiras, as vendas 
de veículos devem crescer 
10,7%% em 2019, totali-
zando 3.932.112 unidades. 
A projeção de vendas de 
ônibus que, em janeiro, 
apontava para alta de 
17,9% sobre o volume re-
alizado em 2018, passa a 
ser de 20,2%, totalizando 
23.016 unidades.

Para o segmento de 
duas rodas, a expectativa 
da entidade, divulgada em 
janeiro, que era de 7,3%, 
passa a ser 9,2% de avan-
ço, somando 1.026.850 
unidades licenciadas. E 
as projeções de vendas de 
implementos rodoviários, 
que antes poderiam cres-
cer 8,8%, foram revistas 
para cima, devendo alcan-
çar neste ano, crescimen-
to de 17,1%, totalizando 
52.330 unidades.

Para os segmentos 
de automóveis e comer-
ciais leves, a Fenabrave 
manteve a expectativa 
de crescimento de 11%, 
com a soma de 2.741.716 
unidades. Estão manti-
das, também, as projeções 
de vendas de caminhões 
em 15,4% num total de 
88.200 unidades.
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03 A 30 DE ABRIL/2019
CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

03 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 março/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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

05 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas que, no mês de março/2019, 
admitiram, demitiram ou transferiram empregados. Esta obrigação não é devida pelo 
empregador doméstico.
OBSERVAÇÕES: 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.
CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 
detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos 
mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2018, 
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em 
outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no 
endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o 
expediente seja encerrado antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas 
do primeiro dia útil subsequente.
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 março/2019.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/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 março/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.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – ANO-BASE 2018 - PESSOAS 
OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de empregados. A 
Rais retificadora também deve ser entregue até esta data.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está 
obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão 
da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 11 
vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI – Cadastro Específico do INSS/CNO 
– Cadastro Nacional de Obras ou CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da 
Pessoa Física deve apresentar a declaração de acordo com o contrato de trabalho dos 
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ as informações devem ser declaradas 
no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF. Contudo, com relação aos cadastros 
CNO e CAEPF a declaração da Rais ano-base 2018 é facultativa.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT 
– Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
março/2019.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores com expediente aos sábados, desde que NÃO 
utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 6.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/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.

10 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 março/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 março/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.
ESOCIAL – EVENTOS NÃO PERIÓDICOS - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores 
optantes pelo Simples Nacional, Empregadores Pessoa Física (exceto Doméstico), 
Produtores Rurais Pessoa Física e Entidades Sem Fins Lucrativos.
FATO GERADOR: Transmissão dos eventos S-2190; S-2200; S-2205; S-2206; S-2230; 
S-2250; S-2260; S-2298; S-2299; S-2300; S-2306; e S-2399.
OBSERVAÇÕES: Os eventos devem ser transmitidos ao ambiente nacional do eSocial, 
mediante autenticação e assinatura digital utilizando certificado digital ICP-Brasil ou 
código de acesso, conforme o caso. Ressaltamos que esta obrigação deve ser cumprida 
a partir das 8 horas desta data.
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 março/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 março/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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

12 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 fevereiro/2019.
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 março/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 março/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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, 
fevereiro e março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/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 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). 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.
DCTFWEB – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios 
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício 
profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais 
pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física 
ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais 
pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive 
incidente sobre a receita bruta.

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 março/2019. 
OBSERVAÇÕES: 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.
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 abril/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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

18 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 março/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 
março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2019.
OBSERVAÇÕES: 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.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO 
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras, 
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, 
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente, 
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra 
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de 
Rendimentos Financeiros.
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 
março/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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

22 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 fevereiro/2019.
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.
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 março/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 março/2019.

24 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 2º decêndio 
de abril/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 2º decêndio de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita 
a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

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 março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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 março/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 março/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 abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao 
mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram 
pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2019, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no exterior, que no ano-calendário 
de 2018:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, 
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à 
incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição 
encontrava-se em 31 de dezembro; ou 
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido 
na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de 
imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do 
contrato de venda, nos termos do art. 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a 
R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão 
onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de 
outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com 
uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2019.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for 
realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas 
a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste 
Anual do exercício de 2019, ano-calendário de 2018.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2019, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora 
de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País 
que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, 
tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de 
móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas 
todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo 
empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho 
assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou 
imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais 
públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, 
exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual 
ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, 
no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira 
mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de 
março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de moeda 
estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em 
espécie no ano-calendário de 2018.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real 
apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que 
apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 
9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2019 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de 
apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
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 1ª quinzena de abril/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todas as entidades e organizações de assistência social inscritas nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: 
Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no 
exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações 
que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos 
entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da 
Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, 
nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros 
realizados no mês de março/2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em  
Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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DECISÕES ECONÔMICAS

Sergio BragaRonaldo Ferraz
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Cedae, agora vai?
A Assembleia Legislativa barrou ano passado o proces-

so de venda da Cedae. Essa semana, no entanto, os depu-
tados foram surpreendidos por uma decisão do Governo 
Federal de incentivar as privatizações de empresas públi-
cas estaduais dando contrapartidas vantajosas para os go-
vernos estaduais. Pela proposta da equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, com as privatizações os estados 
terão benefícios a mais no pacote que prevê uma antecipa-
ção de recursos frente a um programa de ajuste fiscal. E a 
privatização a Cedae voltou à pauta no Legislativo.

Pente-fino
O subdiretor geral de 

segurança da Alerj, ex-
deputado e ex-chefe Polí-
cia Civil Zaqueu Teixeira, 
está analisando um a um 
todos os servidores co-
missionados da casa. O 
objetivo é identificar se 
algum servidor está com 
pendências judiciais e 
criminais, como condena-
ções e mandados de pri-
são. A análise começou 
pelo gabinete da presi-
dência e chegará a todos os setores da Alerj. Zaqueu disse 
que espera concluir o trabalho até o final desse semestre.

Agências reguladoras
Os deputados derrubaram o 

veto do governador, e agora o 
presidente da Alerj, deputado 
André Ceciliano, vai promul-
gar a lei, de autoria do ex-de-
putado Comte Bittencourt, que 
acaba com a farra das agên-
cias reguladoras. A Agetransp 
(Transportes) e Agenersa (ener-
gia e saneamento) se tornarão a 
Agência Reguladora dos Servi-
ços Públicos do Estado. Além 
de unir as agências, o projeto 
define uma série de critérios 
para a nomeação de seus cinco diretores e inclui o modal 
rodoviário entre os serviços regulados. Hoje, essa atribui-
ção é do Detro.

Caras novas
Demorou, mas a última semana teve três deputados 

estaduais suplentes empossados. Sérgio Louback (PSC), 
Sérgio Fernandes (PDT) e Capitão Nelson (Avante) assu-
miram temporariamente as vagas dos colegas que estão 
presos. Chiquinho da Mangueira (PSC) cumpre prisão do-
miciliar, Luiz Martins (PDT) e Marcos Abrahão (Avante) 
seguem em regime fechado.

UPPs
O secretário de Polícia Militar do Rio, coronel Rogé-

rio Figueiredo, pediu o apoio da Comissão de Segurança 
Pública da Alerj para manter o trabalho das UPPs. Mas 
o presidente da comissão, deputado Rosenverg Reis, acha 
que o programa está falido e não deve continuar. Segundo 
o secretário, apesar de ter perdido força, o projeto ainda 
apresenta bons resultados

Elétricos
O deputado Gil Vianna defende a isenção de ICMS e 

IPVA para carros elétricos. Ele argumenta que os veículos 
elétricos são uma realidade no mundo todo, mas no Brasil 
o excesso de taxas e impostos tem inviabilizado sua im-
portação e até produção em território nacional.

Sob nova direção
A jornalista Cristiane Laranjeiras assumiu na última 

segunda-feira a Diretoria Geral de Comunicação da As-
sembleia Legislativa.

Ministro Paulo Guedes

Zaqueu Teixeira

Deputado André 
Ceciliano

ICATU HOLDING S.A.
CNPJ/MF N°. 02.316.471/0001-39

Convocação - Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede da Companhia, nesta 
cidade, na Av. Ataulfo de Paiva, 1.100/2º, às 09:30h do dia 12/04/2019, a 
fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos 
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por 
eles apresentadas, tudo relativamente ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018; e (ii) fixar a remuneração global anual da Diretoria e de 
Conselho de Administração. RJ, 03/04/2019. A Diretoria

DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S. A.
CNPJ N.º 33.697.723/0001-40

Convocação - AGO/E. Convidam-se os Srs. acionistas da Delphos Serviços 
Técnicos S. A. a reunirem-se em AGO/E, a realizar-se à rua Itapiru, 1323, 4º 
andar, Rio Comprido/RJ, no dia 08/04/19, às 16h, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras, referentes ao exercício social de 2018; b) Deliberação sobre 
o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/18; c) Eleição
dos membros do Conselho Consultivo, para o período de 01/05/2019 a
30/04/2020; d) Revisão da composição da Diretoria; e) Eleição da diretoria
para o período de 01º/05/2019 a 30/04/2020; f) Fixação da remuneração
anual da Diretoria e dos membros do Conselho Consultivo; g) Deliberação
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio; h) Alteração do Art. 11,
caso aprovada a revisão da composição da Diretoria; i) Alterar o Estatuto
Social para adequar à nova estrutura organizacional; e j) Discutir outros
assuntos de interesse da sociedade. RJ, 25/03/2019. Eduardo da Silva
Menezes - Diretor-Presidente.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF 11.421.994/0001-36

Convocação AGE: Convidamos aos Acionistas a comparecer à AGE, a 
ser realizada às 10hs do dia 11/04/19, na sede da Cia., na Rua Joaquim 
Palhares, 40, 1º andar, Cidade Nova/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: 
Ordem do Dia: Assinatura do 1º Aditamento ao Acordo de Investimento 
entre China Jinjiang Environment Holding Company Limited e a Foxx Inova. 
Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionis-
tas na sede da Cia.  RJ, 03/04/19. Ismar Machado Assaly - Presidente.

Grupo Mantiqueira lança 
versão vegana de ovo

Uma grande mudança no 
setor de alimentos está ocor-
rendo devido à crescente 
demanda dos consumidores 
por produtos de origem ve-
getal. O Grupo Mantiqueira 
lançou seu primeiro substi-
tuto do ovo para o preparo 
de receitas: o N.Ovo, uma 
versão plant based do ovo 
para quem segue este tipo 
de dieta, caracterizada pela 
eliminação de alimentos de 
origem animal ou pela in-
tolerância ou alergia ao ali-
mento.

A ideia do produto, que 
tem como ingrediente prin-
cipal a ervilha e vem no for-
mato de pó, é substituir os 
ovos em diversas refeições, 
como bolos, pães e massas. 
Além de ser inodoro, en-
quanto o ovo in natura tem 
a validade aproximada de 28 
dias, o N.Ovo dura 10 meses 
após a fabricação.

“Antes de lançarmos o 
N.Ovo. fizemos muitas pes-
quisas em feiras ao redor 

do mundo. Tivemos aces-
so a todos os produtos que 
substituem ovos e fizemos 
alguns testes até chegar-
mos nesse que julgamos 
ser a melhor solução, tanto 
pela aplicabilidade quanto 
pela saudabilidade” - conta 
Amanda Pinto, do Grupo 
Mantiqueira.

A proporção do uso do 
produto em receitas acontece 
da seguinte forma: 1 ovo de 
50g = 11g de N.OVO + 39ml 
de água. Junto com o produ-
to, os consumidores recebe-
rão um medidor para adapta-
rem a receita. O N.Ovo será 
vendido em grandes redes de 
supermercados, empórios e 
lojas de produtos naturais, 
e futuramente, farão parte 
do recém lançado Clube do 
Ovo, serviço por assinatura 
com entrega programada de 
ovos em domicílio criado 
pela marca.

O setor de Inovação e 
Pesquisa & Desenvolvimen-
to da Mantiqueira está tra-

balhando para que em breve 
seja lançado um substituto 
para o ovo de mesa, que po-
derá ser usado no preparo de 
omeletes e ovos mexidos.

Hamburguer

A cadeia de lanchonetes 
Burger King vai testar os 
hambúrgueres Incredible 
Burger (Hambúrguer Incrí-
vel) em 59 lojas da rede em 
Saint Louis, no Missouri, 
Estados Unidos. Fabricado 
pela Nestlé, o Incredible é 
voltado para o público ame-
ricano que aboliu a carne 
animal de seu cardápio mas 
não vive sem esse tipo de 
sanduíche. Essa carne vege-
tal tem como base a proteína 
de soja e o trigo, e o extrato 
de beterraba, cenoura e pi-
mentão para imitar a colo-
ração do bife bovino. Maior 
empresa alimentícia do 
mundo, a Nestlé comunicou 
nesta semana que ainda este 
ano vai lançar uma linha de 

produtos veganos também 
em países europeus.

A Nestlé vai concorrer 
com a Impossible Foods, 
empresa sediada na Califór-
nia, que de 2011 para cá já 
produziu mais de 226 tonela-
das de carne vegetal na for-
ma de hambúrguer, steak e 
almôndegas. Todos, segundo 
o fabricante, com cor, cheiro 
e gosto de um bife de ori-
gem animal. Tais caracterís-
ticas são obtidas com o uso 
de uma proteína chamada 
heme, rica em ferro, presen-
te no sangue e em algumas 
plantas.

A empresa retira essas 
proteínas de raízes de plan-
tas de soja e as multiplica 
por meio de fermentação. 
Nesse processo são utiliza-
das leveduras geneticamente 
modificadas (transgênicas). 
O heme da Impossible é 
aprovado pelo FDA, a agên-
cia que regula medicamen-
tos e alimentos nos Estados 
Unidos.

Micros antecipam recebíveis na 
plataforma de crédito digital da Serasa

O Serasa Empreen-
dedor – braço da Serasa 
Experian voltado ao mi-
cro e pequeno empreen-
dedor – acaba de incluir 
mais uma modalidade 
na sua plataforma de 
crédito digital: a anteci-
pação de recebíveis. É a 
segunda linha de crédito 
que mais cresceu no ano 
passado e permite que 
microempresários brasi-
leiros recebam o dinhei-
ro das vendas a prazo 
para investir no capital 
de giro, quitar dívidas 
etc. Oito parceiros, entre 
financeiras; instituições 
de crédito e platafor-
mas digitais, oferecem a 
nova linha com taxas e 
condições diferenciadas 
dentro do portal: Banco 
Pérola, Credere, Ergon-
credit, Federal Invest, 
Manacá, Previa, Quasar 
Flash e Size.

“É mais uma categoria 
dentro da nossa platafor-

ma para facilitar o dia a 
dia dos microempreen-
dedores, que podem bus-
car e comparar diversas 
opções de crédito em um 
único lugar no momen-
to em que precisa de di-
nheiro para alavancar o 
crescimento sustentável 
dos negócios. O principal 
benefício dessa moda-
lidade é a possibilidade 
de aumentar a chance de 
aprovação na solicitação 
de crédito, além de cos-
tumeiramente oferecer 
taxas mais atrativas, já 
que é mais segura, por 
ser feita mediante uma 
nota fiscal ou cheque 
existente”, diz o diretor 
de Micro, Pequenas e 
Médias Empresas da Se-
rasa Experian, Eduardo 
Crivelari.

A antecipação de re-
cebíveis pode ser uma 
alternativa para micro-
empreendedores indivi-
duais e microempresas 

que vendem produtos e 
serviços com prazo para 
recebimento maior do 
que o período em que 
precisam pagar seus for-
necedores e funcioná-
rios, por exemplo. Nesta 
operação de crédito, é 
possível antecipar valo-
res atrelados a cheques 
pré-datados ou a notas 
fiscais emitidas, sem 
precisar esperar o di-
nheiro na data acordada 
com o cliente.

Além deste modelo de 
operação, a plataforma 
também conta com ou-
tras modalidades e par-
ceiros que investem no 
segmento de crédito para 
micro negócios. O aces-
so ao marketplace do 
Serasa Empreendedor é 
totalmente gratuito e o 
usuário é orientado du-
rante todo o processo. 
Para acessar, é necessá-
rio fazer um cadastro na 
plataforma com CNPJ, 

nome completo, e-mail, 
celular e CPF.

No último trimestre 
de 2018, na comparação 
com o segundo trimestre 
do mesmo ano, a procu-
ra de MEIs e MEs por 
crédito parcelado dentro 
da plataforma do Serasa 
Empreendedor aumentou 
33%. Por região, o Sul li-
derou a alta com 47% na 
mesma relação. Na sequ-
ência estão: Centro-oeste 
(37%), Sudeste (30%), 
Nordeste (29%) e Norte 
(27%).

Na média, o valor do 
crédito procurado é de 
R$14,2 mil, com parcela 
máxima de R$795,00 e 
prazo de 18 meses para o 
pagamento.

Também 23% dos em-
preendedores que bus-
cam pelo financiamento 
pretendem utilizar o di-
nheiro para compra de 
equipamentos. 20% de-
vem quitar dívidas.
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Balanço patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) Demonstração do resultado e do resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$) Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12 (Em MR$)

Demonstrações dos valores adicionados em 31/12 (Em MR$)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

1 – Contexto Operacional. A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários 
S.A. (“Cia.”) é uma Cia. Securitizadora de créditos imobiliários, com sede na Ci-
dade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Rio Branco, nº 181, sala 711, Centro, inscrita 
no CNPJ nº 13.349.677/0001-81. A Cia. foi constituída em 19/01/11, e durante 
o exercício de 2011, foi concluído o processo de regularização, tendo sido efe-
tuados registros perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais
órgãos competentes. A Cia. tem como objeto social a securitização de créditos,
e foi registrada na JUCERJA sob o NIRE nº 33.3.0030367-7. A alteração do en-
dereço da sede da Cia. para o Rio de Janeiro foi feita após aprovação na AGE de 
30/04/12. A Cia. solicitou seu registro junto à CVM, como emissora de valores mo-
biliários na categoria "B" em conformidade com as disposições da Instrução da
CVM nº 480, de 7/12/09, registro este que foi concedido pela CVM em 10/05/12, 
através do OFÍCIO/CVM/SEP/RIC/Nº 012/12. O objeto da Cia. é a aquisição e
securitização de créditos oriundos de operações e negócios de crédito imobiliário 
em geral, a emissão e colocação de Certificados de Recebíveis Imobiliários e de 
outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários, realizar operações de hedge
em mercados derivativos, visando a cobertura de riscos à sua carteira de crédi-
tos imobiliários, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com seu objeto 
social, incluindo, mas não se limitando, a alienação de imóveis, intermediação
de negócios relacionados com a seara imobiliária e prestação de serviços de
consultoria. A sua estratégia é a aquisição e securitização de créditos imobiliários 
e a emissão e colocação, no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis
Imobiliários, de forma a aproveitar as melhores oportunidades do setor em que
atua. 2 – Emissões. No exercício findo em 31/12/18, a Cia. realizou duas emis-
sões de CRI divididas em quatro séries, quais sejam, a 11ª e 12ª séries da 2ª
Emissão de CRI (“CRI SKY”) e a 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão de CRI (“CRI
PROLOTES”), respectivamente em 21/02/18 e em 20/09/18. O valor total atribu-
ído ao CRI SKY, incluindo as duas séries, conforme o Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários, celebrado pela Cia. em 21/02/18 com a Pentágono S.A. 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Exercício findo em 31.12.2018 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Termo de Securitização SKY”), foi 
de R$ 5.645.772,23, contemplando ao total 16 CRI. Dessa forma, a Cia. assumiu 
um compromisso financeiro pela aquisição dos créditos imobiliários que consti-
tuíram lastro e foram vinculados aos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 
11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de CRI da Cia. (“Créditos Imobiliários”), cujos 
cedentes foram: (i) SKY Empreendimentos Imobiliários Sul de Minas Ltda., ins-
crita no CNPJ nº 19.721.607/0001-99; (ii) SKY Construções e Empreendimentos 
Jardim Europa Alpinópolis Ltda., inscrita no CNPJ nº 23.428.740/000 1-29;; (iii) 
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa 
Ltda., inscrita no CNPJ nº 18.606.502/0001-26. No âmbito da 11ª e 12ª Séries da 
2ª Emissão, conforme os termos do Termo de Securitização, foi instituído regime 
fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, representados por 1 Cédula de Crédito 
Imobiliário (CCI), e garantias, incluindo 1 Conta Corrente no Banco Bradesco 
S.A., constituindo os Creditos Imobiliários, lastro para emissão dos Certificados 
de Recebíveis Imobiliários. Os Créditos Imobiliários, bem como seus acessórios, 
a Conta Corrente, as garantias, e os recursos decorrentes da integralização dos 
CRI, sob regime fiduciário, constituem patrimônio separado, e permanecerão se-
gregados e separados do patrimônio da Cia., até que se complete o resgate dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários. Já com relação ao CRI PROLOTES, o 
valor total atribuído, incluindo as duas séries, conforme o Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários, celebrado pela Cia. em 05/09/18 com a GDC Partners 
Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Termo 
de Securitização Prolotes”), foi de R$ 22.780.916,01, comtemplando ao total 889 
CRI. Dessa forma, a Cia. assumiu um compromisso financeiro pela aquisição 
dos créditos imobiliários que constituíram lastro e foram vinculados aos Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão de CRI da 
Cia. (“Créditos Imobiliários”), cujos cedentes foram: (i) a Família Paulista Cia. 
Hipotecária, inscrita no CNPJ nº 53.146.221/0001-39; e (ii) a SPE Maricá 1 Em-
preendimentos Imobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 15.068.573/0001-24. 
No âmbito da 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão, conforme os termos do Termo 

de Securitização, foi instituído regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, 
representados por 37 Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI), e garantias, incluindo 
4 Contas Correntes no Banco Bradesco S.A., constituindo os Créditos Imobiliá-
rios, lastro para emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários. Os Créditos 
Imobiliários, bem como seus acessórios, a Conta Corrente, as garantias, e os re-
cursos decorrentes da integralização dos CRI, sob regime fiduciário, constituem 
patrimônio separado, e permanecerão segregados e separados do patrimônio 
da Cia., até que se complete o resgate dos Certificados de Recebíveis Imobili-
ários. 3 - Informações sobre lastro das emissões realizadas. Apresentamos 
a seguir os dados relativos às aquisições de recebíveis do exercício findo em 
31/12/18: I. Aquisições: 21/02/18: • 2ª Emissão – 11ª e 12ª Séries • 16 CRI • R$ 
5.645.772,23 • Lastro: Créditos Imobiliários, que são representados por Cédulas 
de Crédito Imobiliário. • Garantias: Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão Fidu-
ciária de Direitos Creditórios, Fiança, Regime Fiduciário e Patrimônio Separado. 
05/09/18: • 2ª Emissão – 16ª e 17ª Séries • 889 CRI • R$ 22.780.916,01 • Lastro: 
Créditos Imobiliários, que são representados por Cédulas de Crédito Imobiliário. 
• Garantias: Hipoteca, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Fiança, Regime 
Fiduciário e Patrimônio Separado. II. Retrocessão: Não houve retrocessão no
exercício. III. Inadimplência: Durante o exercício findo em 31/12/18 o percentual
de inadimplência do CRI SKY e do CRI PROLOTES foi de 0% sobre o total do flu-
xo de recebíveis imobiliários vinculados a ambas as emissões. 4 - Relatórios de
classificação de risco dos CRI emitidos: O CRI SKY obteve a classificação “A”
da LF Rating cujo relatório definitivo tem data de 12/04/18 e o CRI PROLOTES
obteve a classificação BBB- da Liberum Ratings, cujo relatório definitivo tem data 
de 18/10/18. 5 – Informações Adicionais. Em concordância com as disposições 
normativas vigentes, cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou Partes
Relacionadas com o Auditor Independente da Cia. (Maciel Auditores Indepen-
dentes) não prestam qualquer tipo de serviço que não seja de auditoria externa. 
Rodrigo Luiz da Costa Pessanha - Diretora de Rel. com Investidores; Bruno
Patricio Braga do Rio - Diretor Presidente.

Nota 2018 2017
Ativo 43.951 20.089
Circulante 42.174 18.617
Caixa e equivalentes de caixa 4 377 3
Emissão de títulos 5 41.622 18.444
Tributos correntes a recuperar 6 170 149
Outros créditos 5 21
Não Circulante 1.777 1.472
Créditos contratuais 232 208
Empréstimos concedidos 9 1.522 1.240
Imobilizado 23 24
Passivo 43.951 20.089
Circulante 42.991 19.027
Dividendos a pagar 9 464 464
Direitos creditórios a pagar 8 41.622 18.444
Provisão de férias e 13° salário 17 6
Impostos e contribuições a recolher 47 25
Outras contas a pagar 7 841 88
Não Circulante: Contas a pagar 3 -
Patrimônio líquido 957 1.062
Capital social 1.358 1.358
Reserva legal 203 203
Reserva de lucros - 323
Prejuízos acumulados (604) (822)

Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 11 1.711 1.371
Custo com emissão (158) (125)
Lucro bruto 1.553 1.246
Despesas operacionais
Despesas de pessoal (292) (342)
Despesas gerais e administrativas (391) (521)
Despesas tributárias (67) (191)
Serviços prestados por terceiros (841) (1.099)
Depreciação (8) (6)
Total 12 (1.599) (2.159)
Prejuízo antes do resultado financeiro (46) (913)
Receitas financeiras 152 189
Despesas financeiras (211) (98)
Prejuízo do exercício (105) (822)

2018 2017
Prejuízo do exercício (105) (822)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício (105) (822)

 (Em MR$) Reservas de lucros Lucros /
Capital 
Social

Reserva 
Legal

Retenção 
de Lucros

Prejuízos 
Acumulados Total

Saldos em 31/12/16 1.358 203 781 - 2.342
Resultado do exercício - - - (822) (822)
Pagamento de dividendos - - (458) - (458)
Saldos em 31/12/17 1.358 203 323 (822) 1.062
Resultado do exercício - - - (105) (105)
Compensaçao do prejuízo 
acumulado - - (323) 323 -
Saldos em 31/12/18 1.358 203 - (604) 957

Demonstração das mutações do patrimonio líquido em 31/12/18 e 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro do período (105) (822)
Depreciação 8 6
Variações nos ativos e passivos
Aumento na emissão de títulos de CRI (23.178) 4.964
Redução em outros créditos 16 (17)
Tributos correntes a recuperar (21) (102)
Direitos creditórios a pagar 23.178 (4.964)
Impostos e contribuições a recolher 22 -
Contas a pagar 3 (10)
Outros ativos e passivos 740 440
Fluxo de caixa proveniente/(usado nas) das atividades 
operacionais 663 (505)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Imobilizado (7) (18)
Fluxo de caixa utilizado nas das atividades de 
investimento (7) (18)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos - (230)
Empréstimos cedidos (282) (1.240)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (282) (1.470)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 374 (1.993)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3 1.996
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 377 3

Receita 2018 2017
Receita 1.882 1.556
Insumos Adquiridos de Terceiros: Custo (158) (125)
Materiais, energia, serviços de terceiros, outros (1.148) (1.546)
Depreciação (8) (6)
Valor Adicionado Liquido Produzido pela Entidade 568 (121)
Valor Adicionado Recebido em Transf.: Receita financeira 152 190
Valor Adicionado Total a Distribuir 720 69
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal 251 297
Remuneração direta 183 211
Outro benefícios 61 78
FGTS 8 8
Tributos 289 449
Federais 207 359
Municipais 82 90
Remuneração da capital de terceiros 284 145
Arrendamentos e alugueis 83 74
Despesas bancarias 83 -
Outros 118 71
Remuneração da capital próprios: Prejuízo do período (105) (822)

720 69

Notas explicativas da Diretoria às demonstrações financeiras
 em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

1 Contexto operacional. A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.(“-
Cia.”), constituída em 19/01/11 tem como objeto social a securitização de crédi-
tos. Sua sede está localizada na Av. Rio Branco, 181 Sala 711, Centro/RJ, e a Cia. 
está registrada na JUCERJA sob o Nire nº 33.3.0030367-7. A alteração de en-
dereço da sede do Estado de São Paulo para o Rio de Janeiro foi aprovada em 
AGE realizada em 30/04/12. A Cia. solicitou seu registro junto à CVM – CVM, 
como emissor de valores mobiliários na categoria "B", em conformidade com as 
disposições da Instrução CVM 480/09, concedido em 10/05/12, por meio do 
OFÍCIO/CVM/SEP/RIC/Nº 012/12. O aumento do Capital Social de R$1.000,00 
para R$1.357.000,00 da Cia. foi deliberado em AGO realizada em 30/04/15. Até 
31/12/18, a Cia. mantinha as seguintes emissões de CRI em vigor: 3ª e 4ª Séries 
da 1ª Emissão: securitização de créditos oriundos de CCI, adquiridos do Cedente 
B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“B.R.A. ou “Cedente”), sendo a 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários o agente fiduciário 
da operação. 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de 
CCI, adquiridas do cedente VALLE Empreendimentos Imobiliários Ltda (“VALLE” 
ou “Cedente”), sendo GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários Ltda o agente fiduciário da operação. 3ª Série da 2ª Emissão: 
securitização de créditos oriundos de CCI, adquiridas do cedente PRATAFORTE 
Administração e Participações S.A. (“PRATAFORTE” ou “Cedente”), sendo a 
Planner Trustee Dtvm Ltda o agente fiduciário da operação; 4ª Série da 2ª 
Emissão: securitização de créditos oriundos de CCI, adquiridas do cedente SO-
CICAM Administração, Projetos e Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Ceden-
te”), sendo a Pentágono S.A. DTVM o agente fiduciário da operação. 5ª Série da 
2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de CCI, adquiridas do cedente 
SOCICAM Administração, Projetos e Representações Ltda (“SOCICAM” ou “Ce-
dente”), sendo a Pentágono S.A. DTVM o agente fiduciário da operação. 8ª e 9ª 
Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriundos de CCI, adquiridas do 
cedente SOCICAM Administração, Projetos e Representações Ltda (“SOCICAM” 
ou “Cedente”), sendo a SLW Corretora de Valores e Cambio Ltda o agente fi-
duciário da operação. 10ª Séries da 2ª Emissão: securitização de créditos oriun-
dos de CCI, adquiridas do cedente Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliári-
os SPE S.A. (“MALUÍ” ou “Cedente”), sendo a GDC Partners Serviços Fiduciários 
DTVM Ltda., o agente fiduciário da operação. 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão: 
securitização de créditos oriundos de CCI, adquiridas dos cedentes SKY Em-
preendimentos Imobiliários Sul de Minas Ltda (“Cedente” 1 ou “Cedentes”), SKY 
Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda (“Cedente 2” ou 
“Cedentes”) e SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Prima-
vera Alterosa Ltda (“Cedente 3” ou “Cedentes”) sendo a Pentágono S.A. DTVM o 
agente fiduciário da operação. 16ª e 17ª Séries da 2ª Emissão: securitização de 
créditos oriundos de CCB adquiridas do cedente Família Paulista Cia. Hipotecária 
(“Cedente CCB”) e CCI, adquiridas do cedente SPE Marica 1 Empreendimentos 
Imobiliários Ltda (“SPE Marica” ou “Cedente Vendas”), sendo a GDC Partners 
Serviços Fiduciários DTVM Ltda o agente fiduciário da operação. 2 Base de 
preparação das demonstrações financeiras. 2.1 Declaração de conformi-
dade. As demonstrações financeiras da Cia. foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da CVM e os 
pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC, pela CVM e pelo CFC. 
Os membros do Conselho de Administração, em 28/02/2019, tomaram conheci-
mento das demonstrações financeiras da Cia. relativo ao exercício de 2018 e 
autorizaram a sua divulgação, bem como o encaminhamento para deliberação 
em Assembleia de Acionistas. 2.2 Base da mensuração. As demonstrações fi-
nanceiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com 
exceção do seguinte item material reconhecido nos balanços patrimoniais: (i) In-
strumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 
Moeda funcional e moeda de apresentação. Estas demonstrações financeiras 
estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. Todas as infor-
mações financeiras apresentadas em milhares de Real foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4 Uso de esti-
mativas e julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras de acordo
com as normas do CPC, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reporta-
dos de ativos, passivos receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. A Cia. revisa suas estimativas e premissas de forma con-
tínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exer-
cício em que são revisadas.  2.5 Atendimento à instrução CVM 414/04. A in-
strução CVM nº 414/04 exige a divulgação das informações relativas aos res-
gates dos créditos vinculados à emissão de CRI, além das informações anuais
independentes, por emissão de CRI sob regime fiduciário, previstas no art. 12 da
Lei 9.514/97. 2.6 Novas normas e interpretações efetivas a partir de 01/01/18.
Uma série de novas normas passaram a vigorar a partir de 1º/01/18. A Cia. não
adotou de forma antecipada essas alterações na preparação das demonstrações 
financeiras do exercício de 2017. I - CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros.
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos 
financeiros, passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens
não financeiros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração. A Cia. avaliou e não identificou efeito inicial na
aplicação da norma. (i) Classificação e mensuração de ativos financeiros e pas-
sivos financeiros. O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classifi-
cação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR.
A classificação de ativos financeiros de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geral-
mente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado
e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimi-
na as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, os 
derivativos embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo
da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é
avaliado para classificação como um todo. O CPC 48/IFRS 9 retém em grande
parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a classificação e men-
suração de passivos financeiros. II - CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contratos
com Clientes. A Cia. avaliou o Ativo financeiro e optou por não adotar inicial-
mente o CPC 47 / IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação 
da norma na data inicial (ou seja, 1º/01/18). 2.7 Novas normas e interpretações
ainda não efetivas. Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se
que o CPC 06 (R2)/IFRS 16 não tenha um impacto material nas demonstrações 
financeiras da Cia. no período de aplicação inicial. CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arren-
damentos. A Cia. deverá adotar o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir 
de 1º/01/2019. A Cia. avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 
06 (R2) / IFRS 16 terá sobre as demonstrações financeiras, conforme descrito
abaixo. Os impactos reais da adoção da norma a partir de 1º/01/2019 poderão
mudar porque: - As novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que a 
Cia. apresente suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data da
aplicação inicial. - A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de ar-
rendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário recon-
hece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo ar-
rendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efet-
uar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamen-
tos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador perman-
ece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os
arrendamentos em financeiros ou operacionais. 2.8 Informações Complemen-
tares Acerca da Emissão de CRI. Com a publicação da Instrução CVM 600
datada de 01/08/18, que dentre outras disposições regulamenta e padroniza a
divulgação das demonstrações contábeis fiduciárias, sendo instituídas novas in-
struções envolvendo Certificados de Recebíveis Imobiliários e alterados determi-
nados dispositivos contidos em outras instruções normativas publicadas pela
CVM, destacamos o art. 34 dessa ICVM que acrescentou à instrução CVM n° 480, 
o art. 25-A que, por sua vez, passou a requerer, em se tratando de Cia. securitiza-
dora, a apresentação das demonstrações de cada patrimônio de forma individu-
alizada e auditadas, devendo ser entregues a CVM relativas a cada patrimônio 
separado como entidade que reporta informação para fins de elaboração de 
demonstrações financeiras individuais, desde que a Cia. securitizadora não tenha 
que consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras contábeis aplicáveis 

a S.A.s. Em atendimento a essa disposição, a partir desse exercício findo em 
31/12/18, a Cia. deixará de fazer constar nas suas notas explicativas, as demon-
strações financeiras vinculadas aos patrimônios separados por ela instituídos, 
passando a disponibilizá-las em sua página na rede mundial de computadores, 
em até 03 meses após o encerramento do exercício social, o qual foi estabelecido 
como sendo 31 de dezembro, para todos os patrimônios separados ativos. 3 Re-
sumo das principais práticas contábeis. As políticas contábeis descritas 
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apre-
sentados nestas demonstrações financeiras, exceto pelas reclassificações/ajust-
es feitos nos saldos correspondentes para estarem em conformidade com a apre-
sentação do exercício corrente, conforme descrito abaixo e na Nota Explicativa no 
2.5. 3.1 Moeda estrangeira. No atual contexto operacional, a Cia. não tem tran-
sações referenciadas em moeda estrangeira. 3.2 Instrumentos financeiros. 
Ativos financeiros não-derivativos. Os ativos financeiros são classificados nas 
categorias de valor justo por meio do resultado. A Cia. determina a classificação 
dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando 
ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Os ativos finan-
ceiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de inves-
timentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de tran-
sação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os ativos 
financeiros da Cia. incluem caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, 
conta corrente com patrimônio fiduciário, certificados de recebíveis imobiliários e 
outros valores a receber. A mensuração subsequente de ativos financeiros de-
pende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma: Aplicações finan-
ceiras. As aplicações financeiras que não se enquadram na classificação de 
equivalente de caixa devem ser classificadas como títulos e valores mobiliários a 
valor justo reconhecido como contrapartida no resultado (títulos para nego-
ciação). Quando aplicável, os custos incrementais diretamente atribuíveis à aqui-
sição de um ativo financeiro são adicionados ao montante originalmente reconhe-
cido, exceto pelos títulos para negociação, os quais são registrados pelo valor 
justo com contrapartida no resultado. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e 
equivalentes de caixa são recursos bancários, em espécie ou aplicações financei-
ras de curto prazo, de alta liquidez que são prontamente conversíveis em mon-
tante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor. A aplicação é considerada de curto prazo quando possui venci-
mento de três meses ou menos, a contar da data da aquisição. Certificados de 
recebíveis imobiliários. São representados por certificados de recebíveis imo-
biliários emitidos a partir direitos creditórios adquiridos de operação de cessão 
créditos imobiliários com a coobrigação do cedente. São registrados pelo seu 
valor de aquisição e emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendi-
mentos e/ou encargos auferidos até a data de encerramento do balanço, os quais 
não são incorporados ao resultado e ao patrimônio da Cia., por se constituírem 
em patrimônio em separado nos termos da Lei n° 9.514/97, e controlados individ-
ualmente por projeto. Caso haja créditos com liquidação duvidosa, tais créditos 
podem ser devolvidos às empresas de quem a Cia. os comprou ou pode haver a 
troca dos mesmos por outros, de acordo com as condições de coobrigação dos 
contratos de compra de recebíveis, não sendo aplicável, portanto, a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa. Passivos financeiros e não-derivativos. Pas-
sivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por 
meio do resultado e outros passivos. A Cia. determina a classificação dos seus 
passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos finan-
ceiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e 
financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. 
O passivo financeiro da Cia. inclui os direitos creditórios a pagar e outros valores 
a pagar. Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data 
em que a Cia. se torna parte das disposições contratuais dos mesmos. Quando 
reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos cus-
tos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, 
quando aplicável. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço 
de acordo com as regras estabelecidas e características de cada tipo de ativos e 
passivos financeiros. 3.3 Capital social. Ações ordinárias são classificadas como 
patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações 
e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líqui-
dos de quaisquer efeitos tributários. Os dividendos mínimos obrigatórios con-
forme definido em estatuto são reconhecidos como passivo. 3.4 Outros ativos e 
passivos circulantes e não circulantes. Um ativo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Cia. possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acresci-
dos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações mon-
etárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas em função de evento 
passado, quando a Cia. tem uma obrigação legal ou construtiva presente que 
possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação, tendo como base as melhores estimativas 
do risco envolvido. 3.5 Apuração do resultado. O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil da competência do exercício. As 
receitas, despesas e custos incluem os rendimentos, os encargos e as variações 
monetárias que foram calculados com base em índices ou taxas oficiais e que 
incidem sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes. Quando 
aplicável, incluem os ajustes de valor de mercado e/ou de realização. O ágio e o 
deságio apurados na compra dos recebíveis são apropriados ao resultado do 
exercício da operação de acordo com o fluxo de recebimento dos recebíveis. 3.6 
IR e contribuição social. A provisão para IR, quando aplicável, é constituída com 
base no lucro real (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% e 
a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme legislação em 
vigor. 3.7 Novos IFRS e Interpretações do IFRIC. Não existem normas e inter-
pretações emitidas e ainda não adotadas que possam, na opinião da Adminis-
tração, ter impacto significativo no resultado ou no patrimônio divulgado pela Cia.
4 Caixa e equivalentes de caixa 31/12/18 31/12/17
Bancos 69 3
Aplicações financeiras a) 308 -

377 3
a) Aplicação Fundo Artemis FI Renda Fixa Crédito Privado pertencente à Gestora 
SFI Investimentos Ltda. 5 Emissão de títulos. Saldo representa os certificados
de recebíveis imobiliários emitidos a partir de recebíveis imobiliários adquiridos do 
cedente VALLE, SOCICAM IV, SKY e SPE MARICA 1 - “PRÓ LOTES" registrados 
pelo valor de aquisição e emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos
rendimentos e/ou encargos.
Cedente Tipo Qtd. Disponível p/venda Saldo Atualizado
VALLE Subordinado 37 11.723
SOCICAM IV Subordinado 21 6.516
SKY Senior 1 343
SKY Subordinado 3 1.071
PRÓ LOTES Senior 775 19.824
PRÓ LOTES Subordinado 83 2.145

41.622
6 Tributos a recuperar 31/12/18 31/12/17
IRPJ (Saldo Negativo) 16 16
CSLL Base negativa 20 20
IRRF 60 50
CSLL 13 6
IRRF sobre aplicação financeira 61 57

170 149

7 Outras contas a pagar 31/12/18 31/12/17
Contas a pagar 3 -
Obrigações trabalhistas 11 11
Encargos sociais a pagar 6 7
Outros (7.1) 821 70

841 88
7.1 Outros 31/12/18 31/12/17
Outras Obrigações 56 70
Empréstimo Itaú – Conta vinculada (7.1.1) 765 0

821 70
7.1.1 Utilização de limite de crédito disponibilizado pelo Banco Itaú em Conta cor-
rente, conforme Cédula de Crédito Bancário (CCB). Os encargos estão sendo pa-
gos mensalmente. 8 Direitos Creditórios a pagar. Valor a pagar pela aquisição 
dos recebíveis imobiliários, representados pelas cédulas de crédito imobiliário ob-
jeto do lastro dos certificados de crédito imobiliário da 2ª Emissão das Operações 
Valle, Socicam IV, SKY e SPE Marica 1.
Cedente Tipo Qtd. Disponível p/venda Saldo Atualizado
VALLE Subordinado 37 11.723
SOCICAM IV Subordinado 21 6.516
SKY Senior 1 343
SKY Subordinado 3 1.071
PRÓ LOTES Senior 775 19.824
PRÓ LOTES Subordinado 83 2.145

41.622
9 Partes relacionadas. Em 31/12/18 e 2017, os saldos com partes relacionadas 
eram os seguintes:
Ativo 31/12/18 31/12/17
Créditos concedidos 1.522 1.240

1.522 1.240
Os créditos concedidos referem-se a contratos de mútuos entre a Empresa e a 
Reit Consultoria Ltda, para os quais são cobrados encargos financeiros de acordo 
com as práticas e valores usuais de mercado, bem como os impostos pertinentes.
Passivo 31/12/18 31/12/17
Dividendos (9.1) 464 464

464 464
9.1 Dividendos a Pagar conforme AGO e AGE em 28/04/17 estabelecendo a 
distribuição de 75% dos lucros do exercício de 2016, conforme percentual de 
participação que cada acionista detém no capital social da Cia. 9.2 Gastos com 
Administração no exercício encerrado em 31/12/18 R$ 82, (R$ 81 em 31/12/17). 
10 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social está dividido em 1.358 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de R$ 1, total-
mente integralizado. b. Reserva legal. Constituída na forma estabelecida na 
Lei 6.404, de 15/12/1976, e no Estatuto Social da Cia., respeitando o percentual 
mínimo de 5% do lucro do líquido e o percentual máximo 20% do Capital Social 
da Cia. c. Reserva de retenção de lucros. Representa a parcela do lucro apu-
rado em 2015 e 2014, após a constituição da Reserva legal e dividendo mínimo 
obrigatório, que foram em parte distribuídas no exercício de 2017, após aprovação 
da assembleia. d. Dividendos. Aos acionistas é garantido estatutariamente um 
dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, 
calculado nos termos da Lei das S.A.
11 Receita operacional líquida 31/12/18 31/12/17
Receitas de estruturação 1.882 1.556
PIS (13) (14)
Cofins (82) (85)
ISS (76) (86)
Receita operacional líquida 1.711 1.371
12 Despesas gerais e administrativas 31/12/18 31/12/17
Serviços e outras (1.307) (1.817)
Pessoal (292) (342)

(1.599) (2.159)
13 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco. Os valores de real-
ização estimados de ativos e passivos financeiros da Cia. foram determinados 
por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de 
avaliações. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estraté-
gias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de con-
trole consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus 
as vigentes no mercado. A Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo, 
em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. não efetua aplicações 
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os 
principais instrumentos financeiros usualmente utilizados pela Cia. são bancos 
e operações compromissadas, em condições normais de mercado, reconheci-
dos pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 4. a. Critérios, premissas 
e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado. Os valores con-
tábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial 
se aproximam substancialmente de seus correspondentes valores de mercado. 
Caixa e equivalentes de caixa. Os saldos em conta corrente mantidos em ban-
cos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. Aplicações 
financeiras. O valor justo das aplicações financeiras é apurado por referência 
aos seus preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações 
financeiras. Não havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com base 
no valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados pela taxa de mercado 
dos juros apurados na data de apresentação. b. Risco de taxa de juros e in-
flação. Decorre da possibilidade da Cia. sofrer perdas decorrentes de oscilações 
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. De acordo 
com suas políticas financeiras, a Cia. não tem efetuado operações envolvendo 
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c. Risco de crédito. 
Decorre da possibilidade de a Cia. sofrer perdas decorrentes de inadimplência de 
suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de 
investimentos financeiros. Em 31/12/18 e 31/12/17, os principais saldos expostos 
a riscos de créditos são caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e 
outros valores a receber conforme demonstrado no balanço patrimonial. d. Risco 
de estrutura de capital (ou risco financeiro). Decorre da escolha entre capi-
tal próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a 
Cia. utiliza para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a 
otimização do custo médio ponderado do capital, a Cia. monitora permanente-
mente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o 
cumprimento de exigências previstas em contratos de CRI. 14 Contingências. 
A Cia. não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, 
sejam de natureza trabalhista, tributária ou cível, que devessem estar registrados 
nas demonstrações financeiras em 31/12/18 e 31/12/17. 14.1 Direitos creditóri-
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os adquiridos. São representados por direitos creditórios adquiridos de operação 
de cessão de cédulas de créditos imobiliários com coobrigação do cedente. Os 
recebíveis são registrados pelo seu valor de aquisição e os certificados emitidos 
por seu valor de captação acrescidos dos rendimentos e/ou encargos auferidos 
até a data de encerramento do balanço, os quais não são incorporados ao re-
sultado e ao patrimonio da Cia., por se constituírem em patrimônio em separa-
do nos termos na Lei 9.514/97, e controlados individualmente por projeto. 14.2 
Obrigação por emissão de CRI. Os CRIs foram emitidos sob o regime fiduciário 
e estão lastreados por créditos imobiliários vinculados a esse regime, os quais 
ficam excluídos do patrimônio comum da Cia. e controlados individualmente (“Pat-
rimônios Fiduciários”). O acompanhamento desses CRIs é efetuado por agentes 

fiduciários, legitimados a praticar todos os atos necessários à proteção dos dire-
itos dos investidores. O investimento em CRI envolve uma série de riscos que 
deverão ser observados pelo potencial investidor. Esses riscos envolvem fatores 
de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre 
outros, que se relacionam tanto à emissora, quanto à cedente e aos próprios CRI. 
O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas as informações que estão 
descritas nos termos dos CRIs, bem como, consultar seu consultor de investimen-
tos e outros profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de 
investimento. Os CRIs estão sujeitos às variações e condições do mercado de 
atuação da cedente dos créditos de cada recebível imobiliário, pois são afetados 
principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internaciona-

is. Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos 
alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas 
regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais 
etc. Os saldos contábeis refletem o valor presente dos desembolsos futuros às 
taxas de desconto que refletem as atuais avaliações do mercado quanto ao val-
or do dinheiro no tempo e os riscos específicos. Não há qualquer evidência de 
ocorrência de eventos futuros que possam afetar o montante exigível dos CRIs.

Bruno Patrício Braga do Rio - Diretor Presidente
Rodrigo Luiz da Costa Pessanha - Diretora de Rel. com Investidores

Ronaldo Borges Andrade - CRC/RJ 05.1927/O-8

Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Cia., que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/18 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 explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/18, 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. Base para 
opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em rela-
ção a Cia., 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 evidencia de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de 
auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. 
Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstra-
ções contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Existência, precisão e valorização dos recebíveis que servem de 
lastro para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A Cia. é requeri-
da a manter controle individual e independente de cada um dos patrimônios sepa-
rados, por emissão de certificados de recebíveis em que foram instituídos o regime 
fiduciário, conforme estabelecido na legislação e dispositivos que regulam as de-
monstrações contábeis fiduciárias. A Cia. é responsável ainda por gerenciar o re-
cebimento desses ativos, bem como o pagamento dos CRIs em conexão às suas 
obrigações junto ao agente fiduciário, legitimado a praticar todos os atos necessá-
rios à proteção dos direitos dos investidores. Devido à relevância dos montantes 
envolvidos e à necessidade de controles adequados para o gerenciamento do re-
gistro, atualização e baixa da carteira de recebíveis imobiliários, bem como os CRIs 
associados, considerando esse assunto significativo para nossa auditoria. Nossos 
procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Revisão dos papéis de traba-
lho dos auditores anteriores para os saldos iniciais; • Análise e recálculo da posição 
em 31/12/18 dos contratos de CRIs emitidos durante o exercício em questão; • 
Análise dos contratos de CRIs emitidos durante o exercício corrente; • Teste de in-
tegridade dos registros contábeis independentes de cada um dos patrimônios se-
parados, administrados pela Cia. e comparação dessas informações sumarizadas 
com os saldos de “Caixa e equivalentes de caixa”, “Aplicações financeiras”, “Rece-
bíveis”, “Outros Créditos”, “Certificados de Recebíveis Imobiliários circulante e não 
circulante”, “Obrigações Fiscais”; • Confirmação por meio de circularização dos 
saldos bancários junto às instituições financeiras; • Confirmação dos preços unitá-
rios dos CRIs através de confirmação por meio de circularização junto aos agentes 
fiduciários ou da consulta ao site dos mesmos; • Comparação e recálculo dos patri-
mônios separados com base nos preços unitários informados pelos agentes fiduci-
ários nas confirmações recebidas ou confirmados através de consulta ao site com 
os registros contábeis individualizados dos patrimônios separados; • Confirmação 
da liquidação financeira de operações de pagamento de subscrição de Certificados 

de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos e de juros, amortização e amortização 
extraordinária ocorridos durante o exercício, através dos extratos bancários; • Com-
paração dos dados contratuais de taxa de juros, índice de atualização e prazos de 
recebimento/pagamento com as informações utilizadas nas memórias de cálculo 
do contas a receber e a pagar, respectivamente; • Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais de cada patrimônio em separado com o objetivo de verificar 
se estão de acordo com as normas aplicáveis. Outros assuntos. Demonstração 
do Valor Adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao 
exercício findo em 31/12/18, elaborada sob a responsabilidade da administração 
da Cia. e apresentadas como informação suplementar, foram submetidas a proce-
dimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
contábeis da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demons-
trações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, 
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicio-
nado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequa-
damente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defini-
dos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstra-
ções contábeis tomadas em conjunto. Valores correspondentes ao exercício 
anterior. As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/17 foram examinadas 
por outros auditores interdependentes que emitiram relatório sem modificação na 
opinião em 29/03/18. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis e o relatório do auditor. A administração da Cia. é a responsável 
por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Administração, 
cuja expectativa de recebimento é posterior à data desse relatório. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e 
não expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilida-
de é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com o 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. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis. A administração é a responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é a responsável pela avaliação da capacidade da 
Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis, 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 podemser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções  contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como,  ob-
temos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. 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. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Conclu-
ímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerte-
za relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas con-
clusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objeto de apresentação adequada. Comuni-
camo-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. Fornecemos também aos responsá-
veis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas rele-
vantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos 
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmen-
te, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela gover-
nança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulga-
ção pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, deter-
minarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as 
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. SP, 
28/03/2019. Maciel Auditores S/S - 2 CRC RS 5.460/O-0 T-SP; Luciano Gomes dos 
Santos - CRC RS 59.628/O-2 - Sócio Responsável Técnico.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
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Banco do Brasil Lojas Americanas

Gol B2W

JBS Engie

As ações ordinárias do Banco do Brasil terminaram cota-
das a R$ 48,88, com ganho de 1,31%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais das Lojas Americanas terminaram 
cotadas a R$ 16,69, com ganho de 1,09%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gol terminaram cotadas em R$ 
25,70 e com valorização de 1,18%. Um ds três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e os outros dois, vendido.

As ações ordinárias da B2W terminaram cotadas a R$ 
41,03, com valorização de 0,23%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da JBS terminaram cotadas a R$ 
15,78, com valorização de 1,15%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Engie terminaram cotadas a R$ 
43,84, com valorização de 1,15%. Dois ds três indicadores se-
manais mostram mercado comprado e um, vendido.

GNA fecha financiamento 
de termelétrica em  
Porto do Açu

A empresa Gás Natural 
Açu (GNA) anunciou a con-
clusão do financiamento de 
longo prazo para instalar a 
termelétrica UTE GNA 1. 
Com 1,3 gigawatts (GW) 
de capacidade, a usina será 
implantada no Porto do Açu, 
no município de São João da 
Barra, no Norte do Estado do 
Rio de Janeiro.

O financiamento envol-
ve empréstimos de R$ 288 
milhões junto à Internacio-
nal Finance Corporation 
(IFC), instituição vinculada 
ao Banco Mundial, e de R$ 
1,76 bilhão junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) em parceria com 
o banco alemão KfW IPEX.

A GNA é uma joint ven-
ture formada pela Prumo 
Logística, BP e Siemens. 

De acordo com a empresa, 
a UTE GNA 1 contribui-
rá para a diversificação da 
matriz energética brasileira 
e sua implantação fomen-
ta o desenvolvimento local, 
gerando atualmente mais de 
2,5 mil empregos.

A expectativa é de que 
a UTE GNA 1 dê início às 
suas operações em 2021. 
Também está prevista para 
2023 a inauguração da UTE 
GNA II, que terá capacida-
de de 1,7 GW. As duas no-
vas usinas farão com que o 
complexo termelétrico em 
Porto do Açu seja o maior 
da América Latina e adicio-
narão 3 GW ao Sistema In-
terligado Nacional. Segun-
do a GNA, essa quantidade 
de energia é suficiente para 
atender cerca de 14 milhões 
de residências.



Sexta-feira, 5 de abril de 2019Monitor Mercantil  n 11Financeiro

Relatório da Administração 2018: A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., sociedade anônima de capital fechado, foi constituída em 29 de dezembro de 2011 após seus acionistas terem arrematado o Lote H no Leilão 06/2011 da 
ANEEL, ocorrido em 16 de dezembro de 2011.  O ano de 2011 foi o de constituição e 2012 o de estruturação. A partir de 2013 foi realizada a implantação do projeto, concluída em 2015. Também em 2015 foi concluída a implantação do 
reforço autorizado pela ANEEL em 2013 (ReA 4289/2013). A sociedade entrou em 2016 totalmente operacional. Com a conexão da Distribuidora CELG-D às subestações Luziânia e Niquelândia, ao longo deste ano, a fase de implantação 
foi oficialmente encerrada, tendo o ONS emitido os Termos de Liberação Definitivos para ambos projetos (Leilão 06/2011 lote H e ReA 4289/2013). Também foram finalizados todos os contratos com fornecedores relativos a esses projetos 
de implantação. Em 2016 foi quitada a dívida de curto prazo contraída junto ao Bank of China Brasil S.A. com recursos parcialmente decorrentes da operação, completados com aporte dos acionistas. Em 2017 o resultado da Companhia 
foi afetado pelos efeitos da revisão tarifária periódica, ocorrida no ciclo 2017/2018, conforme Nota Técnica nº  171/2017-SGT/ANEEL e Resolução Homologatória nº  2.258/2017, de 20/06/17, sendo identificada uma redução de 6,9% da 
RAP. Em 2018 o pleito de prorrogação do contrato de concessão da LNT foi deferido pela ANEEL. Dessa forma, o Contrato de Concessão nº 010/2012 foi prorrogado por 115 dias ao período original, diante da ausência de culpabilidade 
pelos atrasos ocorridos no cronograma do empreendimento. Também foi autorizado pela Caixa Econômica, a distribuição de dividendos acima de 25% do lucro líquido dos exercícios anteriores. Em 2018 a LNT, de acordo com o mercado 
e sugestão dos auditores, adotou o procedimento de reconhecer o investimento de acordo com as premissas do pronunciamento 47 do CPC (IFRS 15), esta mudança gerou a alteração do Ativo financeiro para Ativo de contratos com 
redução do valor contábil, que foi  reconhecida no Patrimônio Líquido de 2018. Jorge Raul Bauer - Diretor Presidente e Tecnico; João Cursino Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

Balanço Patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Notas 2018 2017

Ativo 105.916 91.709
Circulante 23.706 19.415
Caixa e equivalentes de caixa 8 8.941 4.848
Contas a receber 9 1.689 2.023
Impostos a recuperar 10 748 696
Despesas antecipadas 61 69
Ativos de Contrato 11 12.075 11.752
Adiantamentos 55 27
Servidões em Curso 137 -
Não Circulante 82.210 72.294
Ativos de Contrato 11 82.210 72.288
Imobilizado líquido - 6
Passivo e Patrimônio Líquido 105.916 91.709
Circulante 6.819 4.117
Empréstimos 12 3.448 3.444
Salários e encargos 160 86
Impostos e contribuições sociais 354 325
Encargos setoriais 327 262
Dividendos mínimos obrigatórios 13.e 2.530 -
Não Circulante 27.652 31.012
Empréstimos 12 26.236 29.633
I.R e contribuição social diferidos 1.416 1.379
Patrimônio Líquido 71.445 56.580
Capital social 13.a 33.305 33.305
Reserva Legal 13.b 1.881 1.348
Reserva de lucros a realizar 13.d - 5.345
Reserva de retenção de lucros 13.c 36.259 16.582

Demonstrações do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/18 e 2017
(Em MR$) Nota 2018 2017

Receita Operacional Líquida 14 15.694 16.453
Custo Dos Seviços Prestados 15 (1.766) (1.584)
Lucro Bruto 13.928 14.869
Despesas Operacionais
Pessoal (520) (518)
Materiais (3) (3)
Serviços de terceiros (293) (325)
Tributos (39) (3)
Arrendamentos e aluguéis (79) (69)
Seguros (95) (99)
Depreciação (5) (5)
Outros - (214)
Total (1.034) (1.236)
Lucro Antes das Receitas e Despesas Financeiras 12.894 13.633
Receitas Financeiras: Receitas de aplicações financeiras 417 369
 Outras receitas financeiras 5 (49)
Despesas Financeiras: Juros e multas (1) (8)
 Juros sobre empréstimos (1.863) (3.129)
 Outras despesas financeiras (98) (23)
Total (1.540) (2.840)
Lucro Antes do I.R. e da Contribuição Social 11.354 10.793
I.R. e contribuição social (correntes) (664) (480)
I.R. e contribuição social (diferidos) (37) (245)
Total (701) (725)
Lucro Líquido do Exercício 10.653 10.068

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Reservas de lucros

Ca-
pital 

social
Le-
gal

Lu-
cros a 
reali-

zar

Reten-
ção de 
lucros

Divi-
dendos 

adicionais 
propostos

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos Em 31/12/16 33.305 845 5.345 7.017 - - 46.512
Lucro do exercício - - - - - 10.068 10.068
Reserva legal - 503 - - - (503) -
Constituição da Re-
serva de retenção de 
lucros - - - 9.565 - (9.565) -
Saldos Em 31/12/17 33.305 1.348 5.345 16.582 - - 56.580
Dividendos mínimos 
obrigatórios do exercí-
cio de 2017 - - - (2.391) - - (2.391)
Retenção de lucro do  
exercício de 2017 - - (5.345) 5.345 - -
Ajustes IFRS 15 - - - - - 9.133 9.133
Lucro do exercício - - - - - 10.653 10.653
Reserva legal - 533 - - - (533) -
Dividendos mínimos 
obrigatórios - - - - - (2.530) (2.530)
Retenção de lucros - - - 16.723 - (16.723) -
Saldos Em 31/12/18 33.305 1.881 - 36.259 - - 71.445

Demonstrações do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31/12/18 e 2017
(Em MR$) 2018 2017

Lucro do exercício 10.653 10.068

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Períodos Findos em 31/12/18 e 2017
(Em MR$) 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais 9.925 6.831
Lucro antes do IR e da contribuição social 11.354 10.793
Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de concessão (9.658) (12.918)
Depreciação 5 5
Amortização do ativo financeiro 8.548 9.864
Juros provisionados sobre empréstimos 1.875 3.131
Aumento (redução) nos ativos e passivos operacionais
Adiantamentos (28) 3
Serviços de P&D (137) -
Impostos a recuperar (53) 175
Contas a receber 334 (696)
Despesas pagas antecipadamente 7 1
Fornecedores - (18)
Obrigações fiscais (636) (511)
Encargos setoriais 64 79
Salários e encargos 74 48

11.749 9.956
Juros pagos sobre empréstimos (1.824) (3.125)
Fluxo de caixa das atividades de investimento 1 3
Baixa de imobilizado 1 3
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (5.833) (5.779)
Pagamento (captação) de Empréstimos e Financiamentos (3.442) (3.440)
Dividendos pagos (2.391) (2.339)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.093 1.055
Início do exercício 4.848 3.793
Final do exercício 8.941 4.848
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.093 1.055
Demonstração do Valor Adicionado dos Exercícios Findos em 31/12/18 e 2017

(Em MR$) 2018 2017
Receita 15.694 16.453
Insumos Adquiridos de Terceiros: Serviços (293) (325)
Arrendamentos e aluguéis (79) (69)
Operação e manutenção - O&M (1.513) (1.582)
Outros (255) (219)
Valor Adicionado Bruto 13.554 14.258
Valor Adicionado Recebido Em Transf.: Resultado Financeiro 422 (2.840)
Valor Adicionado Total A Distribuir 13.976 11.418
Distribuição Do Valor Adicionado
Pessoal 521 518
Remuneração direta 478 478
Benefícios 27 25
FGTS 16 15
Tributos 740 728
Federais 701 725
Outros 39 3
Remuneração de capital de terceiros 2.062 104
Seguros 95 99
Outros 1.967 5
Remuneração de capital próprio: Lucro líquido do exercício 10.653 10.068
Total 13.976 11.418

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras em 31/12/18 (Em MR$).
1. Contexto operacional. A Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., (Cia.),
sociedade privada, de capital fechado, foi constituída em 29/03/11 e está esta-
belecida na Av. Presidente Vargas, 955 – 11º andar – Sala 1101 Parte, Centro, 
na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. A Cia. é uma Socie-
dade de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a exploração de
concessões de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados me-
diante implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e
demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétri-
ca. Esta atividade é regulamentada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). · Da concessão. 
A Cia. foi constituída a partir do Consórcio Luziânia-Niquelândia que foi o ven-
cedor do Lote H do Leilão de Transmissão nº 06/11, realizado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 16/03/11. Lote H está composto pe-
las seguintes instalações no Estado de Goiás: a) - SE 231/69 kV Niquelândia, 
(3+1) x 10 Mva; e. b) - SE 500/138 kV Luziânia, (3+1) x 75 Mva. INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO compostas pela Subestação Niquelândia, com transfor-
mação 231/69 kV – (3+1) x 10 Mva, e pela Subestação Luziânia, com transfor-
mação 500/138 kV – (3+1) x 75 Mva, respectivas conexões de unidades trans-
formadoras, entrada de linha, interligação de barras, barramentos, instalações 
vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervi-
são, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. A 
Cia. foi autorizada a iniciar a operação da SE Luziânia em 09/06/14, tendo os
equipamentos sido, efetivamente, energizados em 19/07/14, após o fim do pe-
ríodo restritivo estabelecido pelo ONS, em função da Copa do Mundo de Fute-
bol. Já a SE Niquelândia, teve sua entrada em operação no dia 12/08/15. Atra-
vés da Resolução Autorizativa nº 4.289, em vigor a partir de 28.08.2013, a
concessão foi acrescida das seguintes instalações no Estado de Goiás: Insta-
lações de transmissão, na subestação Luziânia, compostas de: uma segunda 
transformação 500/138 kV – 3 x 75 Mva, respectivas conexões de unidades
transformadoras, entrada de linha, interligação de barras, barramentos, insta-
lações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição,
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e
apoio. A instalação adicional teve sua entrada em operação no dia 09/11/15. 2.
Base de preparação. As demonstrações financeiras foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A emissão
das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 20/03/2019.
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demons-
trações financeiras. Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras
anuais da Cia. no qual o CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente e 
o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. Mudanças nas
principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 5. Todas as 
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Admi-
nistração na sua gestão. 3. Moeda funcional e moeda de apresentação. Es-
sas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional da Cia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais pró-
ximo, exceto quando indicado de outra forma. 4. Uso de estimativas e julga-
mentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração 
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das polí-
ticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e 
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. a. Ativo financeiro e remuneração do ativo 
financeiro. A Cia. mensura o Ativo Financeiro no início da concessão ao valor 
justo e posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início da concessão, 
a taxa de remuneração do Ativo Financeiro é estimada pela Cia. por meio de 
componentes internos e externos de mercado, por meio de avaliações finan-
ceiras. A taxa de remuneração do Ativo Financeiro é estimada por concessão 
e utilizada para remunerar o Ativo Financeiro do referido Contrato de Conces-
são. O saldo do Ativo Financeiro reflete o valor do fluxo de caixa futuro descon-
tado pela TRAF - Taxa de Remuneração do Ativo Financeiro referente ao Con-
trato de Concessão. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas 
da Cia. na determinação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a 
infraestrutura e a indenização que se espera receber do Poder Concedente no 
fim da concessão. O valor indenizável é considerado pela Cia. como o valor 
residual contábil no término da concessão. A Cia. utiliza os seus resultados 
históricos como base para determinação de suas estimativas, levando em con-
sideração o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de 
cada leilão. b. Receita de operação e manutenção. As receitas oriundas dos 
serviços de Operação e Manutenção (“O&M”) são determinadas com base nos 
valores atribuídos pela Administração estimados para fazer face aos custos de 
O&M e reconhecidos de forma linear a cada ciclo anual durante o prazo da 
concessão. c. Determinação da taxa efetiva de juros do Ativo Financeiro. 
A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou 
receitas de caixa futuros durante a vida esperada do instrumento. Se a Cia. 
revisa as suas estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada do 
Ativo Financeiro é ajustada para refletir os fluxos estimados de caixa reais e 
revisados, sendo o efeito presente do ajuste reconhecido como receita ou des-
pesa no resultado no momento da mudança. d. Margem, receita e custo de 
construção. A Cia. reconhece em suas demonstrações financeiras margem 
zero de lucro sobre os valores registrados a título de receita de construção da 
infraestrutura de transmissão. A construção é efetuada por terceiros, tendo em 
vista a condição principal de uma concessionária de transmissão. e. Avaliação 
de instrumentos financeiros. A Cia. faz uso de técnicas de avaliação que in-
cluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado 
para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A 
nota explicativa nº 18 oferece informações detalhadas sobre as principais pre-
missas utilizadas pela Cia. na determinação do valor justo de seus instrumen-
tos financeiros, bem como análise de sensibilidade dessas premissas. f. Im-
postos, contribuições e tributos. Existem incertezas relacionadas à interpre-
tação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resulta-
dos tributáveis futuros. Em virtude da natureza de LP e da complexidade dos 
instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as 
premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registradas. A Cia. constitui 
provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências 
de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em 
que atua. O valor dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como 
experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos 
regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal res-
ponsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir em uma ampla va-
riedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domi-
cílio da Cia. 5. Mudanças nas principais políticas contábeis. I- Adoção do 
CPC 47 (IFRS 15). Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contratos 
com Clientes (IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers) A Cia. ado-
tou o CPC 47/IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo, com aplicação 
inicial a partir de 1º/01/18. Como resultado, a Cia. não aplicou os requerimen-
tos exigidos pela norma para o exercício comparativo apresentado. Esta norma 
requer que a Cia. deve reconhecer receitas para descrever a transferência de 
bens ou serviços prometidos a clientes no valor que reflita a contraprestação à 
qual a Cia. espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Portanto, a 
receita deve ser reconhecida de forma líquida de contraprestação variável. 
Eventuais descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de pre-
ços, incentivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares 
são classificados pela norma como contraprestação variável. Entre eles, está 
a qualidade do serviço e do produto oferecidos aos consumidores. A qualidade 
dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções no forneci-
mento de energia elétrica. As informações sobre os indicadores de performan-
ce e o referido impacto contábil após a adoção do CPC 47 / IFRS 15. A norma 
requer que o direito ao recebimento de contraprestação em troca de bens e 
serviços transferidos para um cliente deve ser classificado como ativo contra-
tual quando esse direito estiver condicionado ao cumprimento de obrigações 
de desempenho e não somente a passagem do tempo. Mesmo tendo concluí-
do a obrigação de desempenho relativa à construção de suas infraestruturas 
de transmissão, a Cia. tem seu direito de receber contraprestação atrelado ao 
cumprimento de duas outras obrigações de desempenho: manter e operar a 
infraestrutura de transmissão construída. A tabela a seguir resume o impacto, 
líquido de impostos, da transição para o CPC 47 / IFRS 15 sobre lucros acumu-
lados em 01/01/18: 
Em R$ mil Impacto da adoção do CPC 47/IFRS 15 em 1º/01/18
Lucros acumulados
Ativo contratual 9.134
IR e contribuição  
social relacionados 1.379
Impacto em 1º/01/18 10.512
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47/IFRS15 no balan-
ço patrimonial da Cia. em 31/12/18 e na demonstração do resultado para o encer-
ramento deste ano em cada uma das linhas afetadas. Não houve impacto material 
na demonstração dos fluxos de caixa da Cia. para o exercício findo em 31/12/18.

Balanço Patrimonial 2018 Ref.
Reclassi-
ficações

2018 (Sem 
impacto 
CPC 47)

Ativo circulante
Ativo de contrato 12.075 (a) (1.603) 10.472
Demais ativos não impactados 11.631 - - 11.631
Total do ativo circulante 23.706 - (1.603) 22.103
Ativo não circulante -
Ativo de contrato 82.210 (a) (5.238) 76.972
Demais ativos não impactados - - 1 1
Total do ativo não circulante 82.210 - (5.237) 76.973
Total do ativo 105.916 - (6.840 ) 99.076
Passivo circulante -
Dividendos a pagar 2.530 (c) 509 3.040
Outros passivos não impactados 4.289 - - 4.289
Total do passivo circulante 6.819 - 509 7.329
Passivo não circulante -
IR e contribuição social diferidos 1.416 (b) 147 1.564
Demais passivos não impactados 26.236 - - 26.236
Total do passivo não circulante 27.652 - 147 27.800
Patrimônio líquido -
Reserva legal 1.881 (d) 107 1.988
Reserva de retenção de lucros 36.259 (d) (27.140) 9.118
Dividendos adicionais propostos - - 92319.536 19.536
Demais itens do Patrimônio  
líquido não impactados 33.305 - - 33.305
Total do Patrimônio líquido 71.445 - (7.497) 63.947
Total do passivo e do Patrimônio 
líquido 105.916 - (6.841) 99.076
(a) Implementação do CPC47/IFRS15 que define o ativo da concessão como ati-
vo contratual. (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual. (c)
Impacto sobre os dividendos na adoção do ativo contratual. (d) Efeito dos ajustes 
foram refletidos no patrimônio líquido. Os impactos da adoção do IFRS 15 na De-
monstração do Resultado do Exercício em 31/12/18 estão abaixo apresentados:
Demonstração do resultado 
 do exercício 2018 Ref.

Reclas- 
sificações 2018

(Sem impacto CPC 47)
Receita líquida 15.694 (a) 2.273 17.967
IR/CSLL corrente e diferido (701) (b) (149) (850)
Demais itens não impactados (4.340) 22 (4.318)

10.653 2.146 12.799
(a) Implementação do CPC47/IFRS15 que define o ativo da concessão como
ativo contratual. (b) Impacto dos impostos sobre a adoção do ativo contratual.
II- Novas normas e interpretações efetivas a partir de 01/01/18. Uma série de 
novas normas passaram a vigorar a partir de 1º/01/18. A Cia. não adotou de forma 
antecipada essas alterações na preparação das demonstrações financeiras do
exercício de 2017. a.CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos Financeiros. O CPC 48/
IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financei-
ros. Esta norma substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração. A Cia. adotou as alterações consequentes ao CPC 40/ IFRS 
7 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 
2018, mas que não foram aplicadas à informação comparativa. (i) Classificação 
e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros. O CPC 48/IFRS 
9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: men-
surados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação de ativos financeiros 
de acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios
no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de
caixa contratuais.  O CPC 48/IFRS 9 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 
39 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis 
para venda. De acordo com o IFRS 9, os derivativos embutidos em que o contrato 
principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em
vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como
um todo. O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes
no CPC 38/IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros.
A adoção da IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis da
Cia. relacionadas a passivos financeiros. Para uma explicação de como a Cia.
classifica e mensura os instrumentos financeiros e contabiliza os ganhos e perdas 
relacionados conforme o CPC 48/IFRS 9, veja Nota 7 (Principais políticas contá-
beis) A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as categorias de
mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração
do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Cia., em 
1º/01/18. O efeito da adoção do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos
ativos financeiros em 1º/01/18 está relacionado apenas aos novos requerimentos 
de redução ao valor recuperável. 
Ativos financeiros CPC 38/IAS 39 CPC 48/IFRS 9
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio 

do resultado
Valor justo por meio do re-
sultado

Títulos e valores mobiliários Valor justo por meio 
do resultado

Valor justo por meio do re-
sultado

Ativo financeiro Empréstimos e re-
cebíveis

Valor justo por meio do re-
sultado

Passivos financeiros
Fornecedores Custo amortizado Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado Outros passivos financeiros
(ii) Transição. A Cia. optou por não aplicar as mudanças nas políticas contábeis 
resultantes da adoção do CPC 48 / IFRS 9 retrospectivamente. A Cia. não apre-
sentou operações de hedge nos exercícios de 2017 e 2018. A Cia. optou por não 
reapresentar informações comparativas dos períodos anteriores com relação aos 
requisitos de classificação e mensuração (incluindo a redução ao valor recuperá-
vel). Portanto, os períodos comparativos não foram reapresentados. As seguintes 
avaliações foram feitas com base nos fatos e circunstâncias que existiam na data 
da aplicação inicial. - A determinação do modelo de negócios dentro do qual um
ativo financeiro é mantido. – A designação e a revogação de designações anterio-
res de certos ativos e passivos financeiros mensurados ao VJR. – A designação
de certos investimentos em instrumentos patrimoniais não mantidos para nego-
ciação ao VJORA. Se um investimento em um título de dívida apresentava baixo 
risco de crédito na data da aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9, então, a Cia.
pressupôs que o risco de crédito do ativo não havia aumentado significativamente 
desde o reconhecimento inicial. b. IFRS 15 Revenue from Contracts with Cus-
tomers (CPC 47 Receita de Contratos com Clientes). Até 31/12/17, a infraes-
trutura de transmissão era classificada como ativo financeiro sob o escopo do
ICPC 01 / IFRIC 12 e mensurada ao custo amortizado. Eram contabilizadas recei-
tas de construção e de operação com margem zero, além da receita de remunera-
ção da infraestrutura de concessão com base na TIR de cada projeto, juntamente 
com a variação do IPCA. Com a entrada em vigor em 01/01/18 do CPC 47 / IFRS 
15, o direito à contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento 
de obrigações de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram 
as transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser clas-
sificadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de
transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: (i) Reconhecimento de
receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investimen-
to do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções

iniciais do projeto. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e va-
riações positivas ou negativas do custo de construção são alocadas imediatamen-
te ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita 
de Construção, a Cia. utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente 
(no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da 
margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e 
não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito 
do cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação 
e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obri-
gações de performance de operação e manutenção previstas em contrato de con-
cessão, após o término da fase de construção. (iii) Reconhecimento de receita de 
remuneração sobre o ativo contratual reconhecido, registra-se também uma recei-
ta de remuneração financeira, sob a rubrica Remuneração do ativo contratual, 
utilizando a taxa de desconto definida no início de cada projeto. A infraestrutura 
recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois 
fluxos de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo 
poder concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo 
da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador 
Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos dos participantes 
do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibiliza-
da. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da conces-
são, a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar 
essa tarefa. III- Novas normas e interpretações ainda não efetivas. CPC 23.30-
31 IAS 8.30-31 Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios inicia-
dos após 1º/01/18. A Cia. não adotou essas alterações na preparação destas de-
monstrações financeiras. (a) CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Arrendamentos.A Cia. de-
verá adotar o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º/01/2019. A Cia. 
avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 terá 
sobre as demonstrações financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo. Os 
impactos reais da adoção da norma a partir de 1º/01/2019 poderão mudar porque: 
- As novas políticas contábeis estão sujeitas à mudança até que a Cia. apresente 
suas primeiras demonstrações financeiras que incluam a data da aplicação inicial. 
A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no ba-
lanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de di-
reito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do ar-
rendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e
itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à nor-
ma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em fi-
nanceiros ou operacionais. A IFRS 16 substitui as normas de arrendamento exis-
tentes, incluindo o CPC 06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o
ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos Complementares das Operações de 
Arrendamento Mercantil. (i) Arrendamentos em que a Cia. é um arrendatário.
A Cia. reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacio-
nais das instalações do armazém e da fábrica (veja a nota explicativa 42a)). A
natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos mudará porque a
Cia. reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa 
de juros sobre obrigações de arrendamento. A Cia. anteriormente reconhecia uma 
despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e 
reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal
entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas.
Além disso, a Cia. não mais reconhecerá provisões para arrendamentos operacio-
nais que ele avaliar como onerosos, conforme descrito na nota explicativa 24d). A 
Cia. incluirá nas obrigações do arrendamento os pagamentos devidos nos termos 
do arrendamento. Não se espera nenhum impacto significativo sobre os arrenda-
mentos financeiros da Cia. (ii) Transição. A Cia. pretende aplicar o CPC 06(R2) / 
IFRS 16 inicialmente em 1º/01/2019, utilizando a abordagem retrospectiva modifi-
cada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2) / IFRS 16, se hou-
ver, será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumula-
dos em 1º/01/2019, sem atualização das informações comparativas. A Cia. plane-
ja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamen-
to na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) / IFRS 16 a todos os
contratos celebrados antes de 1º/01/2019 que eram identificados como arrenda-
mentos de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4. b) Outras
normas. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um im-
pacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Cia. - IFRIC
23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. - Caracterís-
ticas de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9). -
Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33 / 
IAS 19). - Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas. 
- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. - IFRS 17
Contratos de Seguros. 6. Base de mensuração As demonstrações financeiras
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos fi-
nanceiros não derivativos. 7. Principais políticas contábeis. A Cia. aplicou as
principais políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 7.1. Apuração do
resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime contábil de com-
petência. A receita de venda de energia é reconhecida no resultado quando todos 
os riscos significativos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o 
comprador. A receita pela prestação de serviços é reconhecida no resultado tendo 
como base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balan-
ço, de acordo com a porcentagem do total de serviços a serem realizados, na
medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensura-
dos confiavelmente. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significa-
tiva na sua realização. 7.2. Receita operacional. A receita é reconhecida na ex-
tensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Cia. 
e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abati-
mentos e encargos sobre vendas. Receita de concessão. a) Receita de cons-
trução. A Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) – Contratos de concessão (“ICPC
01 (R1)”) estabelece que o concessionário de energia elétrica deve registrar e
mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com o Pronunciamento
Técnicos CPC 47/IFRS 15 - Receita de contratos com clientes, mesmo quando
regidos por um único contrato de concessão. A Cia. contabiliza receitas e custos 
relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na pres-
tação dos serviços de transmissão de energia elétrica. A margem de construção
adotada é estabelecida como próxima a zero, considerando que: (i) a atividade fim 
da Cia. é a transmissão de energia elétrica; (ii) toda receita de construção está
relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da sua atividade
fim, e (iii) a Cia. terceirizou a construção da infraestrutura com partes não relacio-
nadas. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo financeiro inde-
nizável em curso é transferida para o resultado, como custo de construção, após 
dedução dos recursos provenientes do ingresso de obrigações especiais, se hou-
ver. b) Receita financeira de concessão. A receita financeira de concessão cor-
responde à remuneração pela taxa de desconto, que corresponde à taxa interna 
de retorno do projeto, do fluxo incondicional de recursos estabelecido pelo poder 
concedente através da receita anual permitida (RAP). 7.3. Instrumentos finan-
ceiros. Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data
em que a Cia. se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos finan-
ceiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aqui-
sição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na 
categoria ao valor justo por meio do resultado, onde tais custos são diretamente
lançados no resultado do exercício. Sua mensuração subsequente ocorre a cada 
data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classifi-
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cação de ativos e passivos financeiros. a) Ativos financeiros não derivativos. 
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Cia. são: caixa e equivalentes 
de caixa, ativo financeiro indenizável, e contas a receber. b) Passivos financei-
ros não derivativos. Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Cia. 
são: fornecedores, empréstimos e demais contas a pagar. Após reconhecimento 
inicial, os passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado através do 
método da taxa efetiva de juros. Os juros, atualização monetária e variação cam-
bial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado, quando incorridos. O sal-
do de empréstimos é classificado como passivo financeiro não mensurado ao va-
lor justo e reconhecidos pelo seu custo amortizado, utilizando o método de juros 
efetivos. O saldo de fornecedores de bens e serviços necessários às operações 
da Cia., cujos valores são reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando apli-
cável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incor-
ridos até a data dos balanços. Estes saldos também são classificados como pas-
sivo financeiro reconhecido pelo custo amortizado. c) Desreconhecimento (bai-
xa) dos ativos financeiros. Um ativo financeiro é baixado quando os direitos de 
receber fluxos de caixa do ativo expirarem e/ou quando a Cia. transferiu os seus 
direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar 
integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um tercei-
ro por força de um acordo de “repasse”; e a) a Cia. transferiu substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, ou b) a Cia. não transferiu, nem reteve subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o con-
trole sobre o ativo. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revo-
gada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituí-
do por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os 
termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substitui-
ção ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um 
novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhe-
cida na demonstração do resultado. d) Ativos e passivos financeiros derivati-
vos. A Cia. não mantém ativos ou passivos financeiros derivativos e não identifi-
cou contratos com características de derivativos embutidos separáveis. 7.4. Caixa 
e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender os compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou 
outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de 
caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e 
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investi-
mento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data 
da contratação. 7.5. Contas a receber. Destinam-se à contabilização dos critérios 
referentes ao suprimento de energia elétrica faturado ao revendedor, do ajuste do 
fator de potência, bem como de outros créditos assemelhados. Inclui a contabili-
zação, entre outros, dos créditos provenientes da aplicação do acréscimo morató-
rio, e engloba os valores a receber referentes ao serviço de transmissão de ener-
gia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a receber 
foi efetuado conforme determinações do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
- ONS, por meio dos avisos de créditos (AVCs) mensais. Foi constituída provisão 
em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja re-
cuperação é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada
cliente com parcelas em atraso. O faturamento apurado com base no Contrato de 
Conexão ao Sistema de Transmissão (CCT), associada à distribuidora CELG Dis-
tribuição S.A., foi celebrado em 20/02/14, com vigência a partir da data da disponi-
bilização para entrada em operação das referidas instalações (19/07/14), até a
extinção da concessão de uma das partes, cuja responsabilidade pela coordena-
ção, supervisão e controle da operação da geração e transmissão de energia
elétrica no sistema interligado nacional, é a ONS. 7.5.1. Perdas Estimadas em
Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD. A perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que 
os clientes não serão capazes de liquidar todos os valores devidos de acordo com 
os prazos originais das contas a receber. A PECLD será constituída com base em 
análise dos riscos de realização e reconhecida em valor considerado suficiente
pela administração da Cia. para cobrir eventuais perdas na realização das contas 
a receber. 7.6. Ativo financeiro indenizável. Compreende o direito de uso da
infraestrutura, construída ou adquirida pelo operador ou fornecida para ser utiliza-
da pela outorgante como parte do contrato de concessão do serviço público de
energia elétrica, em consonância com o ICPC 01 (R1). É avaliado ao custo de
aquisição, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor 
recuperável, quando aplicável. A Cia. entende não haver qualquer indicativo de
que o valor contábil dos bens do ativo financeiro indenizável exceda o seu valor
recuperável. Contudo, a fim de corroborar seu entendimento a Cia. efetua anual-
mente o teste de recuperabilidade utilizando o método do valor presente dos fluxos 
de caixa futuros gerados pelos ativos, resultando um valor superior àquele regis-
trado contabilmente.A Cia. reconhece o contas a receber do poder concedente
quando possui direito incondicional de receber caixa ao final da concessão a título 
de indenização pelos investimentos efetuados pelas distribuidoras e transmisso-
ras de energia e não recuperados por meio da prestação de serviços relacionados 
à concessão. Estes ativos financeiros estão registrados pelo valor presente do
direito e são calculados com base no valor líquido dos ativos construídos conside-
rando o custo proporcional ao total, incorrido até a data do balanço, pertencentes 
à infraestrutura que serão indenizados pelo poder concedente, descontados com 
base na taxa do custo médio ponderado do capital da Cia. O valor reconhecido do 
ativo financeiro indenizável, suas estimativas de fluxos de caixa futuros e taxas
efetivas de juros, serão revisados anualmente, a cada data base de reajuste anual 
pelo IPCA. Esses ativos financeiros não possuem um mercado ativo, apresentam 
fluxos de caixa fixos e determináveis, e, portanto, são classificados como “Ativo
financeiro indenizável”, são estimados com base nos respectivos valores justos,
calculados pelo método da taxa de juros efetiva de acordo com CPC 48. 7.6.1.
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. A Ad-
ministração da Cia. revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, opera-
cionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor
recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido
excede o valor recuperável, é constituída provisão para perda ajustando o valor
contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de deter-
minada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em 
uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma
taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de ca-
pital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de 
venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme 
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessa-
das, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há con-
trato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no 
preço da transação mais recente com ativos semelhantes. 7.7. Depreciação. A
depreciação é calculada com base nas vidas úteis dos ativos imobilizados, e são 
feitos testes periódicos de recuperação dos ativos. 7.8. Outros ativos e passi-
vos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi-
do. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realiza-
ção ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, itens com liqui-
dação superior são demonstrados como não circulantes. 7.9. IR e Contribuição 
Social sobre o Lucro (CSSL). A Cia. optou pela tributação do lucro presumido,
cuja base de cálculo do IR e da contribuição social é calculada por meio da aplica-
ção do percentual de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, sobre os 
ganhos de capital e demais receitas. 7.10. Ajuste a valor presente de ativos e
passivos. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os flu-
xos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos 
respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, des-
pesas e custos associados a esses ativos e passivos são descontados com o in-
tuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência de exercí-
cios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e recei-
tas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de
juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 7.11. Demonstrações dos flu-
xos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está apresen-
tada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 7.12. De-
monstrações dos valores adicionados. As demonstrações do valor adicionado
foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contá-
bil CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis. 7.13. Distribuição de dividendos. A política de reconheci-
mento contábil de dividendos está em consonância com as normas previstas no
CPC 25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos propostos a serem
pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser re-
gistrados no passivo circulante. O estatuto social da Cia. prevê que, no mínimo,
25% do lucro líquido anual seja distribuído a título de dividendos. Adicionalmente, 
de acordo com o estatuto social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários, 
que deverão estar respaldados em resultados revisados por empresa indepen-
dente, contendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade da
proposta. Desse modo, no encerramento do exercício social e após as devidas
destinações legais a Cia. registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo
obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, ao passo que registra os
dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “Proposta de distri-
buição de dividendo adicional” no patrimônio líquido. 7.14. Empréstimos e finan-
ciamentos. Os empréstimos e financiamentos obtidos são reconhecidos pelo
valor justo no recebimento dos recursos, líquido dos custos da transação e pas-
sam a ser mensurados pelo custo amortizado, sendo acrescido de encargos, juros 
e variações monetárias e/ou cambiais nos termos contratuais, incorridos até a
data do balanço (vide Nota 7). 7.15. Informação por segmento. A Cia. não possui
diferentes segmentos de negócios e administra o resultado das operações com
base na estrutura da demonstração de resultados. Desta forma, não está sendo
apresentada qualquer informação por segmento. 7.16. Principais Práticas Con-
tábeis Específicas do Setor Elétrico. a) Plano de Contas. A Cia. adota o plano

de contas do manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica – 
MCSPEE, instituído pela Resolução ANEEL nº 444, de 26/10/2001 e suas altera-
ções posteriores. b) Ativos e Passivos regulatórios. Trata-se de valores realizá-
veis ou exigíveis em decorrência do contrato de concessão da Cia., que tem como 
objetivo, dentre outros, assegurar o equilíbrio econômico financeiro da concessão. 
As diferenças entre os somatórios dos custos não gerenciáveis (também denomi-
nados “Parcela A”), utilizados como referência no cálculo do reajuste tarifário da 
Cia. e os desembolsos efetivamente realizados são compensados nos reajustes 
tarifários futuros, sendo registradas no Ativo ou Passivo. Após a inclusão das dife-
renças no reajuste tarifário, as despesas são transferidas mensalmente para o 
resultado na proporção do recebimento ou ressarcimento dos valores através das 
contas de energia.
8. Caixa e equivalentes de caixa. 2018 2017
Bancos conta movimento 7 15
Aplicação financeira - BB Compromissada DI - 1.587
Aplicação financeira - BB CDB 1.583 275
Aplicação financeira - CDB C.E.F. 2.131 2.636
Aplicação financeira – Fundo de Investimento C.E.F. 5.021 -
Rendas a receber 199 335
Total 8.941 4.848
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em 
um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor. Em 31 de dezembro, a aplicação financeira referente ao Certifica-
do de Depósito Bancário – CDB – da Caixa Econômica Federal, foi remunerada à 
taxa de 95,50% a.a., da variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI. 
Já a aplicação financeira referente ao BB Compromissada e ao BB CDB, foram 
remuneradas à taxa de 94% da variação do Certificado de Depósito Interbancário 
– CDI, enquanto que o Fundo de Investimento da Caixa Econômica Federal está 
remunerado à taxa de 4,49% a.a. 9. Contas a receber. A composição do saldo de
contas a receber apresenta o seguinte perfil:

2018 2017
Contrato de conexão Celg - SE Luziânia 75 73
Contrato de conexão Celg - SE Niquelândia 59 57
Disponibilidade da rede elétrica - AVC 1.555 1.893
Total 1.689 2.023
10. Impostos a recuperar.Em 31/12/18 e 2017, o total do grupo de tributos com-
pensáveis está composto conforme a seguir:

2017 Adi-
ções

Compen-
sações

Transfe-
rências

2018

Saldo Negativo 2012 8 - - (8) -
Saldo Negativo 2013 31 - - (31) -
Saldo Negativo 2015 277 - - - 277
Saldo Negativo 2016 341 - - - 341

( a ) 657 - - (39) 618
IRRF sobre aplicações financeiras ( b ) 39 91 - - 130
Contribuição social sobre o lucro líquido - 2 (2) - -
Pis - 4 (4) - -
Cofins - 19 (19) - -

39 116 (25) - 130
TOTAL 696 116 (25) (39) 748
a) O saldo negativo é uma nomenclatura que a Receita Federal utiliza para identi-
ficar os impostos retidos dos exercícios anteriores. Estes saldos compõem todos 
os impostos retidos na fonte sobre os faturamentos de órgãos públicos e apli-
cações financeiras, e serão compensados nas próximas apurações. b) Refere-
-se ao imposto retido sobre os resgates de aplicações financeiras; 11. Ativos de
contrato. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de
Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a
Cia. (Operadora) regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmis-
são de energia elétrica pela Cia., onde: ► O contrato estabelece quais os serviços
que o operador deve prestar; ► O contrato estabelece padrões de desempenho
para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade
da rede. ► Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser
revertidos ao poder concedente mediante pagamento de uma indenização; e. ►
O preço é regulado através de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos
pela remuneração anual permitida (RAP), parcela garantida pelo poder conceden-
te para remunerar o operador. A infraestrutura construída da atividade de trans-
missão é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: a) parte através de 
valores a receber garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual 
permitida (RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são 
determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS, conforme contrato, 
e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede 
de transmissão disponibilizada; e b) parte como indenização dos bens reversíveis 
no final do prazo da concessão, esta a ser recebida diretamente do Poder Conce-
dente ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com 
base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebi-
mento previsto para um período de 31 anos, cujos critérios de pagamento ainda
serão definidos pelo poder concedente. 
Ativo de Contrato 2018 2017
Serviços de construção 122.595 118.498
Amortização (28.310) (34.458)
Total líquido 94.285 84.040
Segregação entre Curto e LP 2018 2017
Circulante 12.075 11.752
Não circulante 82.210 72.288
Total 94.285 84.040
12. Empréstimos. Empréstimo Caixa Econômica Federal. Em 31/03/13, a empre-
sa celebrou o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de 
R$32.590 (Trinta e dois milhões e quinhentos e noventa mil reais), conforme aprovado 
em 10/03/13. Os recursos destinados a este investimento foram postos à disposição 
da SPE, sob a forma de dois subcréditos: a) Subcrédito FINISA/Infraestrutura – no va-
lor de R$17.090, destinado a investimento em obras e serviços com recursos oriundos 
do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. A taxa 
de juros é de 118% do CDI ao ano, sobre o valor principal da dívida e possui período 
de carência de amortização do principal até o mês/03/16. b) Subcrédito FINISA/Equi-
pamentos – no valor de R$15.500, destinado a investimento em máquinas e equipa-
mentos oriundos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 
– FINISA. A taxa de juros é de 3,5% ao ano, apurados sobre o saldo devedor, e seu
período de carência se estendeu até o mês/03/14. Como garantia do financiamento, 
a Cia. assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os
direitos relacionados ao contrato de Concessão. Em 31/12/18, o valor de R$ 29.684 
(R$ 33.077, em 31/12/17), representa o saldo do empréstimo concedido pela Caixa
Econômica Federal, totalmente liberado.
Mutação dos Empréstimos. 2017 Juros 

Apro-
priados

Amor-
tização 

de juros

Amortiza-
ção do Em-

préstimo

2018

CEF Subcrédito Infraestrutura 23.064 1.549 (1.500) (1.442) 21.671
CEF Subcrédito Equipamentos 10.013 325 (325) (2.000) 8.013

33.077 1.874 (1.825) (3.442) 29.684
2016 Juros  

Apropriados
Amortização do 

Empréstimo
2017

CEF Subcrédito Infraestrutura 24.494 2.747 (4.177) 23.064
CEF Subcrédito Equipamentos 12.017 384 (2.388) 10.013

36.511 3.131 (6.565) 33.077
Segregação entre Curto e L.P Curto Prazo LP Total
CEF Subcrédito Infraestrutura 1.445 20.227 21.672
CEF Subcrédito Equipamentos 2.003 6.009 8.012
Total 3.448 26.236 29.684
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e 
obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram integral-
mente cumpridas, e, encontram-se transcritas a seguir: a) Não ceder ou transferir 
os direitos e obrigações decorrentes do Contrato, bem como não vender ou alienar 
os bens financiados sem autorização expressa da Caixa Econômica Federal; b) 
Sem prévia autorização da Caixa, não realizar distribuição de dividendos e/ ou 
pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em con-
junto, supere 25%  do lucro líquido do exercício anterior; c) Não firmar contrato 
de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou 
jurídicas componentes do Grupo Econômico a que pertença a Beneficiária e/ou 
seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os AFAC’s durante o período de 
implantação do Projeto, bem como não efetuar redução de seu Capital social até 
a liquidação final das obrigações do contrato, sem prévia e expressa anuência da 
Caixa;d) Apurar, anualmente e durante todo o período de amortização deste Con-
trato, Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, a ser apresentado anualmente 
com base em relatório próprio e nas Demonstrações Financeiras anuais da Be-
neficiária; e) Manter, permanentemente, o capital social subscrito e integralizado 
na proporção mínima de 20% do total dos investimentos realizados no Projeto; f) 
Manter, durante o período de amortização do contrato, recursos na “Conta reser-
va”, com valores equivalentes a três vezes o valor da prestação mensal vincenda 
do serviço da dívida incluindo principal, juros e demais despesas pagas; g) Manter 
o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) anual em uma relação mínima 
de 1,20, na fase de amortização, calculado conforme metodologia constante no
contrato. 13. Patrimônio líquido. a) Capital social. Em 29/03/11, com base na
Ata de Assembleia de Constituição foi constituída a empresa com a integralização 
do capital social no valor de R$1 com a emissão de 1.000  ações ordinárias, sem 
valor nominal, sendo o capital integralizado pela State Grid Brazil Holding S.A.
no valor de R$0,51 correspondentes a 510 ações, e por Furnas Centrais Elétri-
cas S.A. no valor de R$0,49 correspondentes a 490 ações. No exercício de 2012 
foram integralizadas 1.900.000 novas ações ON passando o Capital Social para
R$1.901. No exercício de 2013 foram integralizadas 9.868.000 novas ações ON
passando o Capital Social para R$11.769. No exercício de 2014 foram integraliza-
das 11.821.000 novas ações ON passando o Capital Social para R$23.590. Em
05/01/15, com base na ARCA em 01/10/14, que aprovou o aumento do capital
social, foi efetuada a integralização do capital social no valor de R$1.715, pro-
porcional à participação acionária de cada sócio, com a emissão de 1.715.000
novas ações ON, sem valor nominal, passando o Capital Social de R$23.590,
para R$25.305. Em 23 de março e 27/03/16, com base na ARCA em 12/08/16,

que aprovou o aumento do capital social, foi efetuada a integralização do capital 
social no valor de R$8.000, proporcional à participação acionária de cada sócio, 
com a emissão de 8.000.000 novas ações ON, sem valor nominal, passando o 
Capital Social de R$25.305, para R$33.305. Em 21/08/18, através do Instrumen-
to Particular de Dação em Pagamento datado em 13/12/17, resolvem as Partes 
celebrar o Termo de Transferência de Ações e Quitação/Amortização. Em caráter 
irrevogável e irretratável, Furnas transfere à Eletrobrás sua participação acionaria 
na Cia. Luziânia-Niquelândia Transmissora S.A., livre e desembaraçada de quais-
quer ônus ou gravames. Em 31/12/18, o capital social subscrito e integralizado da 
Cia. é de R$33.305, dividido em 33.305.000 ações ON subscritas e integralizadas, 
sem valor nominal, pela STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. e CENTRAIS ELÉ-
TRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS, na proporção de 51% e 49%, res-
pectivamente. A composição do capital social subscrito da Cia. é como se segue:
State Grid Brazil Holding S.A. R$ 16.986
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. R$ 16.319

R$ 33.305
b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das S.A.c) Reserva de
retenção de lucro. Foram constituídas reservas para atender as necessidades
de investimentos e manutenção do capital de giro da Cia. mediante a destinação 
de até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações legais e da
absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por orçamento de
capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. d) Reserva de lucros 
a realizar. A administração da Cia., em conformidade com a legislação brasileira,
propôs a destinação do saldo existente em lucros acumulados para a reserva de 
lucros a realizar. Essa reserva é composta pela parcela dos lucros ainda não rea-
lizados financeiramente (apesar de contábil e economicamente realizados) pela
Cia. e) Dividendos. A administração da Cia. optou por destinar 25% do Lucro
líquido após a constituição da reserva legal, para serem distribuídos no exercí-
cio de 2018. Em 01/06/17, a Cia. distribuiu os dividendos mínimos obrigatórios
de R$2.339 sendo R$ 0,0702 para cada ação. Em 16/07/18, a Cia. distribuiu os
dividendos mínimos obrigatórios de R$2.391 sendo R$ 0,0718 para cada ação.

2018
Lucro Líquido do exercício 10.653
Reserva legal 5% (533)
Base dividendos mínimos obrigatórios 10.120
Dividendos mínimos obrigatórios 25% (2.530)
14. Receita operacional líquida.
Receita Operacional Bruta 2018 2017
Receita com encargos de transmissão - AVC 12.269 9.616
Receita com encargos de conexão - Celg 144 1.240
Receita de Operação e Manutenção 3.492 3.720
Rendimentos líquidos sobre ativo de concessão 9.658 12.917
Deduções Da Receita Operacional
Pis (105) (89)
Cofins (485) (413)
Encargos do consumidor (731) (674)
Amortização do ativo financeiro (8.548) (9.864)
Receita Operacional Líquida 15.694 16.453
15. Custos dos serviços prestados. 2018 2017
Operação e manutenção - O&M (1.513) (1.582)
Outros gastos operacionais (253) (2)

(1.766) (1.584)
16. Partes relacionadas. Remuneração de administradores. No exercício fin-
do em 31/12/18, a remuneração dos administradores incluindo benefícios, foi de
R$ 188 (R$196 em 2017).
Partes relacionadas Natureza da operação 2018 2017
Ativo
Furnas Centrais Elétricas Contas a receber de 

faturamento
22 10

Paranaíba Transmissora de Energia S.A. Contas a receber 
de CCI

- 7

22 17
Resultado
Receita
Furnas Centrais Elétricas Fornecimento de 

energia
124 154

Paranaíba Transmissora de Energia S.A. Compartilhamento de 
infraestrutura

32 41

156 195
Custo/despesa
State Grid Brasil Holding S.A. Aluguel 69 69
Furnas Centrais Elétricas O&M 344 361
Furnas Centrais Elétricas CCI 173 85
Serra da Mesa Transmissão de Energia Elétrica O&M 1.062 1.016
Serra da Mesa Transmissão de Energia Elétrica CCI 112 162

1.760 1.693
17. Instrumentos financeiros. 17.1 Classificação dos instrumentos financei-
ros por categoria.

2018 2017

Ativos financeiros
Custo 

amortizado

A valor justo 
por meio  

do resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa - 8.941 8.941 4.848
Contas a receber 1.689 - 1.689 2.023
Despesas antecipadas 61 - 61 69

1.750 8.941 10.691 6.940
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, 
pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajus-
tados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos 
financeiros da Cia. em 31/12/18 são mensurados ao custo amortizado, conforme 
demonstrados a seguir:
Passivos financeiros 2018 2017
Empréstimos 29.684 33.077
Salários e encargos 160 86
Impostos e contribuições sociais 354 325
Encargos setoriais 327 262

30.525 33.750
17.2 Classificações contábeis e valores justos. No que tange ao cálculo dos 
valores justos, para os principais saldos sujeitos a variações entre os valores contá-
beis e valores justos, consideramos: Caixa equivalentes de caixa - contas correntes 
conforme posição dos extratos bancários. Ativo de contrato - o ativo de contrato no 
início da concessão é mensurado ao valor justo e posteriormente mantido ao custo 
amortizado. No início de cada concessão, a taxa interna de retorno é calculada ba-
seada no custo de capital próprio e está auferida através de componentes internos e 
de mercado. Empréstimos e financiamentos - a Cia. considera que os valores justos 
para o financiamento do BNDES são considerados próximos aos saldos contábeis, 
uma vez que não existem instrumentos similares, com vencimentos e taxa de juros 
comparáveis. Hierarquia do valor justo. • Nível 1 - Preços cotados não ajustados 
em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto pre-
ços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo (dire-
tamente preços ou indiretamente derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o 
ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis). Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados 
pela Cia. a valor justo por meio do resultado foram classificados no nível 2. Não 
houve instrumentos financeiros alocados aos Níveis 1 e 3, nem ocorreram trans-
ferências de níveis no exercício observado. Gerenciamento do capital. A política 
da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do 
investidor, do setor e do mercado, e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A 
Administração monitora os retornos sobre capital, que a Cia. define como resultados 
de atividades operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração 
também monitora o nível de dividendos para acionistas ordinários. 17.3 Gestão de 
risco. As operações financeiras da Cia. são realizadas por intermédio da área finan-
ceira de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e 
liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais fatores de 
risco mercado que poderiam afetar o negócio da Cia. são: a) Riscos de mercado. 
A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como objetivo proteger seus 
ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no 
que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Cia. 
não tem pactuado contratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, 
porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a ex-
posição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limites de po-
sição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Cia. também não 
pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. b) 
Riscos ambientais. As atividades do setor de energia podem causar significativos 
impactos negativos e danos ao meio ambiente. A legislação impõe àquele que dire-
ta ou indiretamente causar degradação ambiental o dever de reparar ou indenizar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente 
da existência de culpa. Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações 
ambientais podem obrigar a Cia. retardar ou redirecionar investimentos em outras 
áreas, mas a Cia. procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e 
o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem 
observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, mantendo
o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. Os instrumentos financei-
ros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes apresentam-
-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Para determinação
do valor de mercado foram utilizadas as informações disponíveis e metodologias
de avaliação apropriadas para cada situação. 17.4 Avaliação dos instrumentos
financeiros. Os instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais
como caixa e equivalentes apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao
valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as infor-
mações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação.

Relatório do Auditor Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Luziânia-Niquelândia 
Transmissora S.A. (“Cia.” ou “LNT”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/18 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, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/18, 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. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-
dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos independentes em relação à Cia., 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 res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Demons-
trações do valor adicionado. As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes 
ao exercício findo em 31/12/18, elaboradas sob a responsabilidade da administração 
da Cia., e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram sub-
metidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 

demonstrações financeiras da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se 
essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e regis-
tros 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, essas demonstrações do valor adicionado foram ade-
quadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi-
nidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto. Auditoria do exercício anterior. As demons-
trações financeiras da Cia. para o exercício findo em 31/12/17 foram examinadas por 
outro auditor independente que emitiu relatório em 24/01/18 com opinião sem modifi-
cação sobre essas demonstrações financeiras. Outras informações que acompa-
nham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração da 
Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data deste relatório. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração, quando ele nos for disponibilizado, 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, quando lermos o 
Relatório da Administração, nós concluirmos que há distorção relevante nesse relató-
rio, teremos que comunicar a questão aos responsáveis pela governança e para o 

órgão regulador. Responsabilidade da administração e da governança pelas de-
monstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários 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 capaci-
dade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liqui-
dar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, 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 in-
ternacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. 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 

Diretor Presidente e Técnico – Jorge Raul Bauer
Diretor Administrativo e Financeiro – João Cursino Neto

Contador – Ronaldo Borges de Andrade
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nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acor-
do 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 finan-
ceiras, 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, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos 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 Cia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 con-
tinuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-

cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações finan-
ceiras, 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 significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janei-
ro, 25/01/2019. Maciel Auditores S/S - 2CRC/RS 5.460/0-0 - T - SP; Luciano Gomes 
Dos Santos CRC RS - 59.628/0-2 Sócio Responsável Técnico.

MARANATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.624.319/0001-77

Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2018

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da Maranata 
Participações S.A., levantados em 31/12/2018 e 2017, e as respectivas demonstrações de resultado das mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, 
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da MARANATA. A Diretoria.

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE 48.650.429,84 33.423.392,09
Disponibilidades 48.559.842,63 32.674.024,51
JCP a Receber 86.920,84 738.339,34
IRPJ E CSLL A COMPENSAR - 11.028,24
Conta Corrente 3.666,37 -
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE 82.149.553,30 80.054.062,27
Investimentos - Ações Cia Capital Aberto 78.421.268,33 76.328.976,30
Imobilizado 3.728.284,97 3.725.085,97
TOTAL DO ATIVO (I+II) 130.799.983,14 113.477.454,36
PASSIVO
I - PASSIVO CIRCULANTE 368.939,97 339.071,93
Impostos e Contribuições a Pagar 368.939,97 339.071,93
II - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 130.431.043,17 113.138.382,43
Capital Social 34.200.000,00 34.200.000,00
Reservas legal 4.811.553,79 3.946.920,75
Reservas de Lucros 91.419.489,38 74.991.461,68
TOTAL DO PASSIVO (I+II) 130.799.983,14 113.477.454,36

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2018
I. Receita Operacional Bruta 31/12/2018 31/12/2017
Receita com JCP 7.738.389,30 7.867.177,71
Receita com Venda de Ações 296.066,00 -
Receita de Aplicações Financeiras 2.784.863,14 1.999.930,20
Receita de Dividendos 11.319.848,31 1.072.665,00
Receita de Alugueis 213.131,51 105.470,00
Impostos Incidentes S/Aluguel (7.779,25) (3.849,66)
II. Resultado Operacional Líquido 22.344.519,01 11.041.393,25
Despesas Administrativas (1.348.062,22) (1.217.963,17)
Despesas Financeiras (26.039,03) (8.709,06)
III. Resultado antes da Contribuição Social 20.970.417,76 9.814.721,02
CSLL - Lucro Presumido (979.876,86) (891.077,24)
IV. Resultado antes do IRPJ 19.990.540,90 8.923.643,78
IRPJ - Lucro Presumido (2.697.880,16) (2.451.214,57)
V. Resultado do Exercício 17.292.660,74 6.472.429,21

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31/12/2018
31/12/2018 31/12/2017

Saldo Inicial/Disponibilidade 32.674.024,51 28.478.467,07
Atividades Operacionais
Lucro Operacional 17.292.660,74 6.472.429,21
Variação de Contas a Pagar 29.868,04 (347.916,54)
Variação de JCP a Receber 651.418,50 1.649.472,55
IRPJ e CSLL a Compensar 11.028,24 (11.028,24)
Aumento de Investimentos (2.092.292,03) (3.567.399,54)
Imobilizado (3.199,00) -
Conta Corrente (3.666,37) -
Saldo Final/Disponibilidade 48.559.842,63 32.674.024,51

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31/12/2018

Eventos Total PL
Capital  

Integralizado
Reservas 

Legal
Reservas de 

Lucros
Saldo em 
31/12/2017 113.138.382,43 34.200.000,00 3.946.920,75 74.991.461,68
Transferência para 
Reserva Legal - - 864.633,04 (864.633,04)
Resultado do 
Exercício - - - 17.292.660,74
Saldo em 
31/12/2018 130.431.043,17 34.200.000,00 4.811.553,79 91.419.489,38

Diretor: Jose Elias Salomão; Contador: Dejair Orçai - CRC-RJ 27442/O-3

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei
6.404/76 e as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos.

2. Apuração de Resultado: As Despesas e Receitas foram reconheidas pelo
regime de competência, tendo como base os documentos e os informes 
fornecidos pelos bancos, independente de seu efetivo pagamentos ou 
recebimentos. 3. O Capital Social é de R$34.200.000,00 dividido em 34.200.00 
ações ON, totalmente subscrito e integralizado.

Dados sobre economia da Alemanha 
desmotivam investidores

A economia da Alemanha representa quase um ter-
ço do PIB da Zona do Euro. Por causa disso, qualquer 
distúrbio que registra, quase sempre afetam as bolsas 
europeias, que no momento estão sendo prejudicadas 
pelos dados negativos divulgados. A maior preocupa-
ção é com o fato de que as encomendas para as fábricas 
alemãs apresentou uma queda de 4,2% em fevereiro em 
relação ao mês de janeiro, comportamento bem inferior 
ao estimado pelos economistas.

Além disso, os cinco principais institutos alemães que 
fazem previsões para o PIB divulgaram uma nova estima-
tiva por consenso em que o crescimento é ainda mais baixo 
do que os 0,8% previsto para 2019. Caso haja a confirma-
ção, esse será o desempenho mais fraco desde 2013. O 
único setor que ainda demonstra animação na bolsa alemã 
é o bancário, por causa da notícia da Reuters, segundo a 
qual os acionistas do Commerzbank vão decidir na assem-
bleia que será realizada no dia 9 de abril se devem ser 
mantidas as negociações com o Deutsche Bank para uma 
potencial fusão. Por causa disso, as ações do Commerz-
bank subiram quase 3%.

Ex-executivos fraudam resultados
A Securities and Exchange Commission acusou Peter 

Armbruster, Bret Naggs e Mark Wogsland, ex-CFO e dois 
ex-funcionários da Roadrunner Transportation, Systems 
Inc. de fraude com a manipulação dos resultados finan-
ceiros, a fim de atingir as metas e projeções de resultados. 
A SEC alega que ex-CFO da ocultou despesas e s dis-
tribuiu em vários trimestres para minimizar seu impacto 
no lucro líquido. Além disso, manipulou certas reduções 
no passivo, criando uma almofada de renda que poderia 
ser acessada nos próximos trimestres para compensar as 
despesas. E justamente com os dois funcionários, falhar-
am em amortizar milhões de dólares em ativos sobrevalo-
rizados e superavaliaram recebíveis em uma das empresas 
operacionais da Roadrunner, enganando o auditor externo 
sobre as contas falsas,

 A denúncia da SEC foi apresentada em um tribunal 
federal em Milwaukee, Wisconsin, com a alegação que 
Armbruster, Naggs e Wogsland violaram a lei antifraude 
e outras disposições contábeis das leis federais de valores 
mobiliários. A queixa visa injunções permanentes, penali-
dades, restituição mais juros de Wogsland, e bônus de re-
cuperação e outras compensações relacionadas a incenti-
vos pagos à Armbruster enquanto a suposta fraude estava 
ocorrendo. Em uma ação paralela, a Seção de Fraude do 
Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações 
criminais contra os três ex-executivos.

Para endoidar antigos aplicadores dos fundos
A Eagle Capital S/S Ltda. continua convocando os 

cotistas dos clubes de investimento Cézanne e PJ Mon-
net durante o período de 31/1 a 27/9/2007 para entrar 
em contato para serem identificados e posteriormente 
solicitar o valor a ser recebido, como o Termo de Com-
promisso assinado com a Comissão de Valores Mobil-
iários no ano passado. O engraçado é que a administra-
dora ressalta que os interessados devem ficar atentos ao 
período de recebimento do ressarcimento. Mas não diz 
quando o prazo termina.

Fortuna de Musk encolhe US$ 1,1 bi em 2 min.
Ao revelar que, no primeiro trimestre deste ano, suas 

vendas foram abaixo das estimativas dos analistas, a Tesla 
provocou uma desvalorização de 11% na cotação de suas 
ações. E segundo a Bloomberg, em apenas dois minutos o 
patrimônio de Elon Musk, fundador da empresa, encolheu 
US$ 1,1 bilhão.

Rendimento de 4,64% torna 
poupança menos atrativa 
Captação líquida 
registrou queda 
de 53% em março

O Banco Central (BC) 
divulgou nesta quinta-feira, 
em seu site, o relatório da 
poupança de marco. A re-
tirada líquida de recursos 
da modalidade de investi-
mentos (acima dos depósi-
tos) foi de R$ 13,4 bilhões 
no primeiro trimestre deste 
ano. Foi o maior saque para 
este período desde 2017 (R$ 
17,4).  Somente em março a 
captação líquida caiu 53%.

Em 2018, os depósitos 
na poupança superaram os 
saques em R$ 38,2 bilhões, 
informou o BC.  No entanto, 
quando analisada com outras 
opções de investimento foi a 
modalidade que apresentou 
o rendimento mais baixo no 
ano passado, de 4,64%.  

Segundo o BC, em março 
os depósitos foram maiores 
que os saques na modalida-
de de investimento. O volu-
me registrado foi de R$ 1,85 
bilhão no mês passado. Mas, 

os dois últimos meses regis-
tram volume maior de saque 
que de depósito totalizando 
R$ $ 13,4 bilhões. Na com-
paração com março do ano 
passado, houve queda na 
entrada líquida de recursos 
nesta modalidade de inves-
timentos. No mesmo mês de 
2018, a diferença entre de-
pósitos e retiradas somou R$ 
3,977 bilhões.

Com a entrada líquida de 
recursos na poupança, o es-
toque dos valores deposita-
dos, ou seja, o volume total 
aplicado, registrou aumento 
no mês passado. Além dos 
depósitos e das retiradas, os 
rendimentos creditados nas 
contas dos poupadores tam-
bém são contabilizados no 
estoque da poupança. Em 
março deste ano, os rendi-
mentos somaram R$ 3,003 
bilhões.

Rentabilidade

Em 2018, os fundos 
cambiais foram os investi-
mentos mais rentáveis, se-
gundo ranking elaborado 
pela Exame. Essa categoria 
de fundos, que aplica em 

ativos atrelados a moedas 
estrangeiras, registrou renta-
bilidade de 20,16%, impul-
sionada pela alta de 16,94% 
do dólar no ano. A segunda 
posição foi ocupada pelo 
ouro, que valorizou 16,93% 
no ano. Em terceiro lugar, 
ficaram os títulos Tesouro 
IPCA+ 2035, com alta de 
14,71% no período.

A nova poupança foi in-
vestimento que ficou na lan-
terna do ranking, com rendi-
mento de 4,64% no período. 
Em penúltimo lugar apare-
cem os fundos de renda fixa 
simples, com rentabilidade 
de 5,3% no ano. Esses in-
vestimentos são impactados 
pelo menor patamar históri-
co da taxa básica de juros, a 
Selic.

De acordo com levanta-
mento da agência Brasil, até 
2014, os brasileiros deposi-
tavam mais do que retiravam 
da poupança. Naquele ano, 
as captações líquidas chega-
ram a R$ 24 bilhões. Com o 
início da recessão econômi-
ca, em 2015, os investidores 
passaram a retirar dinheiro 
da caderneta para cobrirem 
dívidas, num cenário de que-

da da renda e de aumento de 
desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bi-
lhões foram sacados da pou-
pança, a maior retirada lí-
quida da história. Em 2016, 
os saques superaram os de-
pósitos em R$ 40,7 bilhões. 
A tendência inverteu-se em 
2017, quando as captações 
excederam as retiradas em 
R$ 17,12 bilhões.

Com rendimento de 70% 
da Taxa Selic (juros básicos 
da economia), a poupança 
está se torando menos atra-
tiva porque os juros básicos 
estão no menor nível da his-
tória, em 6,5% ao ano. Nos 
últimos meses, o investi-
mento não tem conseguido 
garantir rendimentos acima 
da inflação.

Nos 12 meses termina-
dos em março, a poupança 
rendeu 4,16%. O Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA)-15, que funciona 
como uma prévia da infla-
ção oficial, acumula 4,18% 
no mesmo período. No dia 
10 (quarta-feira), o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulga o 
IPCA cheio de março.

Termelétrico de Macaé pode  
ter capacidade quadruplicada 
Previsão é de a 
usina começar a 
operar em 2022

A termelétrica Marlim 
Azul, que será abastecida 
pelo gás do pré-sal em Ma-
caé, no interior do Estado do 
Rio de Janeiro, poderá ter a 
capacidade triplicada ou até 
quadruplicada no futuro. A 
projeção foi feita nesta quin-
ta-feira pelo diretor da área 
de Infraestrutura do Pátria 
Investimentos, Marcelo Sou-
za, ao participar de evento 
promovido pela GE sobre o 
setor de energia, transmitido 
online. 

O Pátria Investimentos é 
sócio majoritário do empre-
endimento, com 50,1% do 
negócio; junto à petroleira 
Shell, com 29,9%; e à Mit-
subishi Hitachi Power Sys-
tems (MHPS) com 20%. 
No pico da construção da 
planta, o número de empre-
gos diretos criados poderá 
chegar a 1.500.  Há menos 

de dois meses as obras se 
encontravam em fase de 
preparação do terreno, sen-
do feitas operações de ter-
raplanagem. A previsão é 
de a usina começar a operar 
em 2022.

A usina será a primeira no 
Brasil a usar turbinas a gás 
M501JAC da Mitsubishi, 
equipadas com tecnologia 
capaz de produzir eletricida-
de mais eficiente e confiável 
com baixo consumo de água 
e de emissões. O Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) 
informou em fevereiro à im-
prensa que o projeto possui 
licença de instalação válida 
e foi “objeto de Estudo de 
Impacto Ambiental e seu 
respectivo Relatório (EIA/
RIMA)”.

“Já temos licenciados ali 
na mesma localidade outros 
projetos que podem tripli-
car ou até quadruplicar essa 
capacidade”, disse Marcelo 
Souza. O grupo anunciou em 
fevereiro que o investimento 
estimado para a construção e 
operação da usina, que terá 
565 megawatts, é de US$ 
700 milhões.  O projeto foi 

viabilizado inicialmente pela 
Mitsubishi, com a venda an-
tecipada da produção em um 
leilão de energia realizado 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), em 
dezembro de 2017.

Marcelo Souza disse que 
a ideia é criar um cluster 
termelétrico na região, jun-
to com os parceiros, mas ele 
não apresentou projeções 
sobre em que prazo seria 
possível efetivar o potencial 
de expansão, noticiou a Reu-
ters.

OCDE

O executivo afirmou ain-
da que não faltam investi-
dores interessados em colo-
car recursos em projetos de 
energia no Brasil, mas pro-
jetou um forte aumento do 
apetite de estrangeiros caso 
o país logre êxito em seu de-
sejo de fazer parte da Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE).

“Do ponto de vista de 
investimento (estrangeiro) 
direto para o Brasil, a gen-

te tem atraído algo como 
de US$ 70 bilhões a US$ 
80 bilhões /ano nos últimos 
anos. Se o Brasil, por exem-
plo, consegue entrar para a 
OCDE... acho que é um pas-
so muito importante, pode 
dobrar esse volume de inves-
timentos, de US$ 70 bilhões 
para algo como US$ 150 bi-
lhões”, disse.

Em uma visita aos Esta-
dos Unidos no mês passado, 
o presidente brasileiro Jair 
Bolsonaro conseguiu um 
compromisso do presiden-
te norte-americano Donald 
Trump de apoiar a entrada 
do país na OCDE. Em tro-
ca, os EUA exigiram que o 
Brasil deixe a lista de países 
com tratamento especial e 
diferenciado da Organiza-
ção Mundial do Comércio 
(OMC).

Além da termelétrica no 
Rio de Janeiro, o Pátria In-
vestimentos também tem 
apostado e investido em pro-
jetos de transmissão de ener-
gia, por meio da controlada 
Argo, e em soluções de gera-
ção temporária, por meio da 
Tecnogera.
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CLUBE AMERICANO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ:  33.155.888/0001-90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Srs. Sócios do Clube  Americano  do  Rio  de  Janeiro  
convocados para a Assembléia Geral Ordinária, a se realizar  no dia 
30 de Abril  de 2019, às 14:00h em primeira  convocação e às 14:30h  
em segunda  convocação à Av. Rio Branco,  99/13º  andar, para exame 
da seguinte pauta: 1 –  Exame e aprovação das contas referente 
ao exercício de 2018. 2 -  Eleição da Diretoria. 3 – Liquidação da 
Sociedade 4 –  Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 05 de Abril  de 2019.

Lourdes Helena Pinheiro Moreira de Carvalho
Presidente

Assine o
Monitor 

Mercantil

Westinghouse pode disputar concorrência para obras de Angra 3
Usina pode estar 
pronta em 2026, 
após reinício das 
obras em 2020

A construtora de usinas 
nucleares Westinghouse, 
dos EUA, está cotada para 
participar da concorrên-
cia internacional que será 
lançada no Brasil para a 
escolha de um parceiro es-
tratégico para a conclusão 
da usina nuclear de Angra 
3, afirmou nessa quinta-
feira o ministro de Minas 
e Energia, almirante Ben-
to Albuquerque.  A usina 
está sob responsabilidade 
da Eletronuclear, subsidi-
ária da estatal Eletrobras.

Bento Albuquerque, que 
foi diretor-geral de De-
senvolvimento Nuclear e 
Tecnológico da Marinha, 
já disse em várias ocasiões 
que o debate sobre a matriz 
nuclear brasileira ocorra 

“sem preconceitos”. “A 
Westinghouse está aí e eles 
manifestaram interesse em 
participar do empreendi-
mento”, ressaltou o minis-
tro a jornalistas após par-
ticipar de um evento sobre 
energia nuclear no Rio de 
Janeiro.

Na verdade, esse in-
teresse da Westinghou-
se não é recente, mas foi 
mais correspondido na 
viagem oficial que Albu-
querque fez recentemente 
aos Estados Unidos, du-
rante a qual ouviu de re-
presentantes do governo 
norte-americano sobre o 
interesse da Westinghouse 
na conclusão da obra de 
Angra 3.

Em junho de 2018, o pre-
sidente da empresa para as 
Américas, David Howel, es-
teve no Brasil para apurar e 
acompanhar os detalhes da 
retomada de Angra 3. Ou 
seja, o namoro começou no 
governo passado. Além dis-
so, a empresa norte-america-
na já tem uma história com 

o setor nuclear brasileiro. 
É dela o reator de Angra 1, 
a primeira usina nuclear do 
Brasil.  

Segundo Albuquerque, 
quase todos grandes atores 
globais do mercado nuclear 
têm manifestado interesse 
em participar da licitação 
internacional para Angra 3. 
Inclusive, ele citou como 
potenciais investidores, 
além da Westinghouse, a 
chinesa CNNC, a francesa 
EDF e a russa Rosatom, 
além da japonesa Mitsu-
bishi e da coreana Korea 
Hydro and Nuclear Power 
(KHNP).

“Não temos restrição se o 
sócio será uma empresa ou 
um consórcio; o mais impor-
tante é que quanto mais tec-
nologia se agregar melhor”, 
afirmou.

O presidente da Eletro-
bras., Wilson Ferreira Jr., 
estima que o empreendi-
mento ainda precisará de 
investimentos superiores a 
R$ 15 bilhões para ser con-
cluído, além dos mais de 

R$ 10 bilhões já aportados 
até o momento. 

Viagem

Segundo a Reuters, o pre-
sidente da Eletronuclear, Le-
onam Guimarães, afirmou 
no mesmo evento que deverá 
ser lançado no segundo se-
mestre o edital de uma con-
corrência internacional para 
atrair um novo parceiro que 
ajude a viabilizar o projeto 
nuclear.

 “Não se deu andamento a 
esses estudos”, afirmou ele, 
acrescentando que o governo 
deverá apresentar perspecti-
vas para o avanço da fonte 
no país no chamado Plano 
Nacional de Energia 2050, 
que deverá ser divulgado até 
dezembro. “Isso tudo só se 
mostra viável se conseguir 
equacionar o problema de 
Angra 3”, afirmou.

Polêmica

Angra 3 é um projeto po-
lêmico devido ao seu alto 

custo e por não ser uma 
usina de energia renovável. 
O debate sobre a retomada 
das obras da usina começou 
em  junho do ano passado, 
quando a Eletrobras, junta-
mente com sua subsidiária, 
a Eletronuclear, responsá-
vel pela operação das usi-
nas nucleares de Angra 1 
e Angra 2 e construção de 
Angra 3 firmou um me-
morando de entendimento 
com Électricité de France 
(EDF), maior produtora e 
distribuidora de energia da 
França,  para promover co-
operação na área nuclear.

O presidente da Eletrobras 
estima que 60% das obras da 
usina estavam concluídas 
em 2015, quando houve a 
paralisação. Lembrando que 
as obras foram paralisadas 
na época por falta de recur-
sos e em meio a suspeitas 
de superfaturamento e a de-
núncias de corrupção envol-
vendo empresas contratadas 
para a montagem da usina.

Em janeiro deste ano, 
o Ministério de Minas e 

Energia divulgou nota des-
tacando a importância da 
retomada da usina para o 
setor nuclear. “[A obra] 
traz escala a toda a cadeia 
produtiva do setor, desde a 
produção de combustível à 
geração de energia. Isso se 
torna ainda mais relevante 
quando se leva em conta 
que o Brasil vai precisar 
investir em energia para o 
futuro, em função do au-
mento da demanda e do 
esgotamento do potencial 
hidrelétrico”, diz o texto.

De acordo com a nota. 
a entrada em operação da 
usina evitaria o despacho 
de usinas térmicas mais ca-
ras. O texto acrescenta que, 
devido à complexidade do 
sistema elétrico brasileiro, 
é importante a presença de 
diferentes fontes energéti-
cas para garantir seu equi-
líbrio. O comunicado disse 
ainda que o Plano Nacio-
nal de Energia 2030 (PNE 
2030) prevê a construção 
de quatro a oito usinas nu-
cleares no país.

Mais chineses na  
lista da Forbes dos 
principais investidores 

Vinte e um investidores 
chineses estão na lista da 
Forbes dos 100 mais impor-
tantes investidores de capital 
de risco deste ano, aumento 
de 17 ante ano passado, in-
formou China Daily nesta 
quinta-feira. Quatro inves-
tidores chineses estão entre 
os 10 mais importantes deste 
ano, com Shen Nanpeng, só-
cio fundador e administrador 
de Sequoia Capital China, 
permanecendo no topo do 
ranking pelo segundo ano 
consecutivo, de acordo com 
a última Lista Midas anual, 
da Revista Forbes.

Os investidores na lista 
são classificados por suas 
companhias que abriram ca-
pital ou tinham sido adquiri-
das por pelo menos US$ 200 
milhões nos últimos cinco 
anos, ou são aqueles que ele-
varam o seu financiamento 
adicional em uma estimativa 

de US$ 400 milhões ou mais.
“A crescente presença de 

investidores chineses na Lis-
ta Midas é um reflexo sólido 
da escala e vigor da economia 
chinesa”, disse o relatório ci-
tando as palavras de Zhou 
Xuan, diretor e professor do 
instituto de fundos de inves-
timento privado da Universi-
dade de Negócios e Economia 
Internacionais de Beijing.

Segundo a agência Xinhua, 
depois de anos da reforma e 
abertura, o número de empre-
sas de alta qualidade com boas 
perspectivas de investimen-
to está aumentando, dando a 
China uma influência cada dia 
maior no mercado de capital 
de risco global, disse Zhou. 
Com o país abrindo mais a in-
dústria de capital de risco e a 
intensificação da competição, 
os players nacionais se torna-
rão mais capazes, observou 
Zhou.

Alibaba: comércio eletrônico 
transfronteiriço cresceu 120%

O gigante chinês de co-
mércio eletrônico Alibaba 
registrou um grande aumen-
to de transações na sua pla-
taforma de compras trans-
fronteiriças ‘1688.com’ em 
2018, garantindo expansão 
de 120%, disse Wang Hai, 
vice-presidente do grupo.  
Segundo o executivo, o nú-
mero de compradores regis-
trados duplicou.

Inaugurado em 1999, o 
‘1688.com’ é um site comer-
cial atacadista líder que co-
necta cerca de 30 milhões de 
compradores corporativos aos 
vendedores globais e oferece 
250 milhões de mercadorias 
online. De acordo com infor-
mações apuradas pela agência 
Xinhua, o setor cresceu acima 
de 120% em em 2018.

Mais de um milhão de 
comerciantes com rede de 
vendas cobrindo 200 países 
e regiões estão fazendo ne-
gócios nessa plataforma, in-
cluindo AliExpress, Lazada, 
Amazon e eBay, disse Wang 
na Cimeira de Comércio Ele-
trônico Transfronteiriço do 
Alibaba & Feira de Aquisi-
ções, realizada em Shenzhen, 
Província de Guangdong, sul 
da China.

O fornecimento transfron-
teiriço se tornou o principal 
negócio para o desenvolvi-
mento futuro da plataforma, 
uma vez que ela oferece ser-
viços de aquisições digital 
aos vendedores globais de 
comércio eletrônico, ligan-
do-os com as fábricas de ori-
gem, segundo Wang.
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Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação
CNPJ: 33.055.732/0001-38

1. Contexto operacional: A Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação
(“Cia.”) é uma S.A. de capital fechado. Sua sede está localizada na Av. do Contorno, 
2, Barreto, Niterói/RJ. A Cia. tem como objeto social e atividade preponderante, a 
construção naval prestação de serviços de manutenção, assistência técnica em
embarcações marítimas e base de apoio logístico. As fontes de receita da Cia. são, 
exclusivamente, oriundas da construção de embarcações para utilização no setor 
de apoio marítimo à indústria de óleo e gás e prestação de serviços de reparos e
docagem. Atualmente, os serviços de construção e reparos são prestados, substan-
cialmente, para a coligada Cia. Brasileira de Offshore S.A. (“CBO”). Em 30/11/17, a
Cia. incorporou a Oceana Estaleiro S.A (“Estaleiro”), o qual possuía 5 contratos de 
construções de embarcações com a CBO, as quais foram entregues durante o
exercício de 2018. Vide planos para as operações divulgados na Nota 1.2. A emissão
dessas DFs foi autorizada pela administração da Cia. em 28/03/19. 1.1 Atividades 
operacionais da coligada: Cia. Brasileira de Offshore: A Cia. tem como objeto
social a prestação de serviços marítimos especiais em alto mar, submarino e entre 
portos e instalações de extrações de minerais situados em oceanos, mares e hidro-
vias e a prestação de serviços marítimos de apoio a essas atividades; navegação 
de apoio marítimo; serviços de reboque e de socorro marítimo; a importação e/ou 
exportação de bens e serviços relacionados com as demais atividades sociais; a
representação e/ou agenciamento de empresas de navegação, nacionais ou es-
trangeiras; e a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, seja 
como quotista, acionista ou outra modalidade. As fontes de receita da CBO são,
exclusivamente, oriundas do afretamento de embarcações, mediantes contratos
firmados. Em 31/12/18, a frota da CBO é composta por 31 embarcações. A Cia. 
detém 0,0537% das ações da CBO, sendo as demais ações pertencentes à Oceana
Offshore S.A, holding do Grupo CBO. 1.2. Reestruturação das atividades de
construção de embarcações e conclusão do plano de expansão – Segmento 
Estaleiro: O Grupo CBO decidiu, durante o exercício de 2016, pela concentração
das operações de construção no seu Estaleiro de Itajaí - SC, consequentemente, foi 
iniciado o processo de transferência da operação de construção de embarcações 
do Estaleiro Aliança, cujas instalações estão localizadas em Niterói – RJ. As ativida-
des de construção no Estaleiro Aliança foram encerradas com a conclusão da em-
barcação CBO Niterói, em novembro de 2016 e em outubro de 2018, o Estaleiro de
Itajaí-SC entregou a sua última embarcação do tipo AHTS 18000, CBO Terra Bra-
silis, assim o Grupo CBO concluiu o seu plano de expansão. Atualmente, o estaleiro
Aliança se dedica a duas atividades: (i) conversões, reparos e manutenção da frota 
e (ii) operação de base de apoio para navegação de offshore. Em relação ao esta-
leiro em Itajaí, a administração está avaliando sua utilização para a construção de 
novas embarcações para terceiros. Neste contexto, dentre outras ações, a Cia. está 
participando de uma concorrência internacional conduzida pela Marinha do Brasil 
para a construção de quatro embarcações militares de alta complexidade tecnoló-
gica, as corvetas classe Tamandaré. O resultado da concorrência, será divulgado 
no 1º trimestre do ano de 2019. Enquanto isso não ocorre, as obrigações da Cia. são
garantidas por sua controladora, conforme Nota 4 (c). 1.3. Avaliação dos ativos - 
Segmento Estaleiro: Com a transferência das operações de construção de embar-
cações do estaleiro em Niterói-RJ em 2016 e a paralização dessa atividade de
construção no final de 2018, com a entrega das últimas embarcações, no estaleiro
em Itajaí-SC, a administração do Grupo CBO contratou uma empresa especializada
em avaliação de ativos, para avaliar se há necessidade de constituição de impairment 
nos seus ativos imobilizados relacionados ao segmento Estaleiro. A primeira ava-
liação a valor de mercado, realizada em 2016, dos ativos (terrenos, construções e
outros) pertencentes à Aliança, indicou uma redução ao valor recuperável de
R$ 45.506, integralmente registrada pela Cia. Visando acompanhar e manter atua-
lizado o montante registrado, anualmente, a Cia. efetua a avaliação dos referidos
ativos. Em 2017 e em 2018 (neste ano inclui também a avaliação dos ativos do es-
taleiro Itajaí-SC), a Cia. contratou a mesma empresa avaliadora, que com base nos 
trabalhos efetuados identificou a necessidade de reversão parcial do impairment no
montante de R$ 2.853 (2017) e constituição de complemento do impairment de R$ 
2.773 (2018). A avaliação dos ativos do Estaleiro Itajaí-SC não apresentou impairment.
O método de avaliação de valor de mercado foi baseado em informações observáveis 
pelo mercado para os ativos imobilizados, líquidos de despesas de venda. O mon-
tante acumulado em 31/12/18 de redução ao valor recuperável de ativos é de R$
45.425. O método de avaliação de valor de mercado foi baseado em informações 
observáveis pelo mercado para os ativos imobilizados, líquidos de despesas de
venda, de acordo com o Nível 2 (Nota 4.3). O laudo para avaliação do valor de mer-
cado dos referidos ativos apresentou, também, vida útil estimada de benfeitorias e 
edificações. A administração avaliou tais informações e concluiu que as vidas úteis
apresentadas no laudo são muito próximas das vidas úteis já utilizadas pelo Grupo
CBO para a depreciação dos referidos ativos, mantendo as vidas úteis já utilizadas 
anteriormente (Nota 2.14). 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1.1 
Base de preparação e apresentação: As DFs foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
CPC e evidenciam todas as informações relevantes próprias das DFs, e somente 
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
As DFs foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, 
no caso de ativos financeiros e passivos financeiros derivativos, é ajustado para 
refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de DFs requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da ad-
ministração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
DFs, estão divulgadas na Nota 3. a) DFs individuais: Foram preparadas conforme
as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo CPC, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das DFs, e somente elas, as quais são consistentes 
com às utilizadas pela administração em sua gestão. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 
b) Novas práticas contábeis adotadas: As seguintes normas foram adotadas pela
primeira vez para o exercício iniciado em 1/01/18. Os impactos no Grupo CBO estão
abaixo descritos. CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” – O CPC 48 substituiu as
disposições do IAS 39/CPC 38 que se referem ao reconhecimento, classificação e
mensuração de ativos e passivos financeiros, desreconhecimento de instrumentos
financeiros, redução ao valor recuperável de ativos financeiros e contabilidade de
hedge. A Cia. optou pelo método de transição modificado cujos valores comparativos
não são reapresentados. A adoção do CPC - 48 Instrumentos Financeiros a partir
de 1/01/18 resultou em alterações nas políticas contábeis, no entanto, considerando
a avaliação efetuada pela Cia., não houve impacto material ou ajustes em 1/01/18
devido à nova norma. Após as devidas revisões relacionadas ao impacto da nova 
norma em 01/01/18, os impactos nas DFs da Cia. são: As alterações no que se re-
ferem a adoção do novo modelo contábil proposto pelo CPC 48, estão relacionadas
ao impairment de ativos financeiros, conforme a atual abordagem, abandona-se o
modelo de perda incorrida em favor da abordagem de perda de crédito esperadas. 
A Cia. realizou análise detalhada do seu modelo de negócio e adotou o modelo de 
“aging list”, pois considerou como base seu setor de atuação e suas análises internas
e não identificou impactos em relação as suas análises de provisão para crédito de
liquidação duvidosa. A Cia. utiliza contratos de Swap para proteger determinados 
contratos de empréstimos da exposição cambial. Os contratos são reconhecidos
como ativos financeiros ou passivos financeiros (a depender da marcação a merca-
do) mensurados ao valor justo por meio do resultado. Não há alterações no reconhe-
cimento e mensuração com a vigência da nova norma. A Cia. mantém aplicações 
financeiras restritas como garantias para determinados empréstimos. Essas aplica-
ções são reconhecidas como ativos financeiros mantidos para arrecadar fluxos de
caixa e não há alteração no reconhecimento e mensuração com a vigência da nova 
norma. CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes” - Em substituição ao pro-
nunciamento CPC 30 – “Receitas” e CPC 17 - “Contratos de Construção”, assim com
as interpretações relacionadas as alterações abrangem a transferência de controle 
de bens ou serviços para o cliente para o efetivo reconhecimento da receita, assim 
tal princípio substituiu o que era previsto até então, o reconhecimento de receita
conforme a transferência dos riscos e benefícios. A Cia. optou pelo método de tran-
sição modificado, cujos nºs. comparativos não foram reapresentados. A Cia. segue
a estrutura conceitual da norma, baseada no modelo de cinco etapas: (i) identificação
de contratos com clientes; (ii) identificação de obrigações de desempenho nos
contratos; (iii) determinar o preço da transação; (iv) alocação do preço da transação 
à obrigação de desempenho prevista nos contratos e (v) reconhecimento da receita 
quando a obrigação de desempenho é atendida. O padrão de rotina para a transfe-
rência dos serviços na Cia. é baseado nas diárias definidas em contratos, portanto
ocorre de forma homogênea e seu reconhecimento é registrado mensalmente
conforme a prestação dos serviços. Assim, os impactos são relacionados a divulga-
ção pelo fato de determinados contratos abrangerem afretamento e prestação de 
serviços marítimo, e que estão demonstrados, conforme sua natureza na Nota 22. 
Não há alterações em relação ao reconhecimento e mensuração das receitas da
Cia. No que se refere à interpretação /ICPC 21 – “Transações em moeda estrangei-
ra”, que também entrou em vigor em 1/01/18 e provê esclarecimentos sobre a data
da transação a ser usada para conversão de adiantamentos feitos ou recebidos em 
transações de moeda estrangeira, a Cia. não identificou alterações e impactos nas
DFs. 2.2. Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda de
apresentação: Os itens incluídos nas DFs da Cia. são mensurados usando a mo-
eda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). 
As DFs estão apresentadas em Real (“R$”), que é a moeda funcional da Cia. e,
também, a moeda de apresentação do Grupo CB O até 31/12/18. No final de 2018
o Grupo CBO finalizou o projeto de expansão de construção das embarcações, com
aumento gradual dos empréstimos e financiamentos tomados para a construção de
cada embarcação, bem como da receita com afretamento do Grupo ambos deno-
minados em dólares norte-americano. Nesse contexto, no encerramento do exercí-
cio findo em 31/12/18 a administração do Grupo CBO reanalisou os elementos que
determinam sua moeda funcional, a luz das práticas contábeis adotadas no Brasil 
(CPC 2) e concluiu que com o aumento gradativo da representatividade de suas
operações denominadas em dólares norte-americano, dentre outros aspectos
analisados, e o término do plano de expansão em 2018, a partir de 1/01/19 a moeda
que representará com maior fidedignidade os efeitos econômicos das transações,
eventos e condições subjacentes do Grupo CBO é o dólar norte-americano. Assim,

com base no item 35 do CPC 2, o Grupo CBO irá aplicar, prospectivamente, os 
procedimentos de conversão requeridos à nova moeda funcional, a partir da data da 
alteração em 2019. O §11º do CPC 2, requer considerações específicas para a 
determinação da moeda funcional de Cias. que façam parte de um grupo econômi-
co. Cias. cuja atividade seja auxiliar ou integrada à atividade de outra, devem adotar 
a mesma moeda funcional da Cia. à qual a sua atividade está integrada. Assim, 
conforme descrito na Nota 1, as operações da Cia. atualmente são voltadas, subs-
tancialmente, a atender as necessidades de construção de embarcações, docagens, 
manutenções e reparos para a sua coligada CBO. Adicionalmente, outro fator que 
deve ser considerado é o grau de autonomia que as Cias. do Grupo CBO possuem. 
A Cia. não possui autonomia para determinar o rumo das atividades das embarcações, 
pois efetua a construção de acordo com as especificidades da CBO, portanto deve-
ria adotar a mesma moeda funcional da CBO, pois do ponto de vista econômico os 
resultados deveriam ser idênticos. Dessa maneira, a moeda funcional da Cia. dever 
ser a mesma que da sua coligada e do Grupo CBO, ou seja, a moeda funcional da 
Cia. passará de Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$), com adoção a 
partir de 1/01/19. Caso a Cia. venha a ter atividades no futuro onde sua receita 
passe a ser mais relevante com terceiros, ou seja, que suas vendas não sejam para 
a própria CBO ou outra empresa do Grupo, a administração irá rever a determinação 
da sua moeda funcional. b) Transações e saldos: As operações com moedas es-
trangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio 
vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são 
remensurados. Os ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas 
transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes 
a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na de-
monstração do resultado. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem dinheiro em 
caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com 
vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de 
valor. 2.4. Aplicações financeiras restritas: As aplicações financeiras restritas 
incluem investimentos que, por motivos contratuais ou outras questões do negócio, 
permanecem com sua movimentação restrita. Caso a administração tenha expec-
tativa de que o evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a parcela relaciona-
da é classificada para o ativo circulante. Caso contrário, o valor é mantido no ativo 
não circulante. 2.5. Ativos financeiros: 2.5.1 Classificação: Até 31/12/18, a Cia. 
classificava seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e custo amortizado. A 
classificação dependia da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adqui-
ridos. A partir de 1/01/18 a Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes 
categorias: Mensurados ao valor justo por meio do resultado (Nota 2.4.2 (a)). Men-
surados ao custo amortizado (Nota 2.4.2 (b)). Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado: Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado 
nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. 
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e estão divul-
gados na Nota 5. 2.5.2 Reconhecimento e mensuração: A mensuração inicial não 
foi alterada com a adoção do CPC 48. Subsequentemente os ativos financeiros eram 
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham 
sido transferidos; nesse último caso, desde que a Cia. tivesse transferido, significa-
tivamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros 
mensurados a valor justo pelo meio do resultado eram, subsequentemente, conta-
bilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis eram contabilizados pelo 
custo amortizado usando o método de taxa efetiva de juros. Os ganhos ou perdas 
decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado eram apresentados na demonstração do resultado em 
“Outros ganhos (perdas), líquidas”, no período em que ocorressem. Os ganhos ou 
as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 
ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resulta-
do. a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos que não 
atendem os critérios de custo amortizado são mensurados ao valor justo por meio 
do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida 
que seja subsequentemente ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
no resultado, no período em que ocorrem. Os ativos dessa categoria são classifica-
dos como ativos circulantes e estão divulgados na Nota 5. b) Custo amortizado: 
Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais 
fluxo de caixa representam apenas o pagamento do principal e de juros, são men-
surados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos fi-
nanceiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva 
de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos 
diretamente no resultado e apresentados em “Outras receitas operacionais, líquidas”. 
As perdas por impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta se-
parada na demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado estão divulgados na Nota 5. 2.5.3 Compensação de instrumentos fi-
nanceiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os 
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingen-
te em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso 
de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.5.4 Im-
pairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: A
Cia. avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo finan-
ceiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se 
há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorri-
dos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele
evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de manei-
ra confiável. O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença 
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros esti-
mados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descon-
tados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do 
ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. 
A Cia. pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento uti-
lizando um preço de mercado observável. Se, em um período subsequente, o valor 
da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamen-
te com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma me-
lhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. Com a entrada em 
vigor do CPC 48, a partir de 1/01/19, a Cia., passou a avaliar, em base prospectiva,
as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao
custo amortizado e ao valor justo por meio do resultado. A metodologia de impairment
aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.
Para as contas a receber de clientes, a Cia. aplica a abordagem de “aging list”,
conforme permitido pela norma. 2.6 Instrumentos financeiros derivativos: Inicial-
mente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato 
de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor
justo. As variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos são
reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “Resultado 
com instrumentos financeiros derivativos” (Nota 24). Os valores justos dos instru-
mentos financeiros derivativos utilizados no negócio da Cia. estão divulgados na 
Nota 8. 2.7 Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes corres-
pondem aos valores a receber pelo estaleiro no curso normal das atividades da Cia. 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber 
são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo
não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método da taxa efetiva de juros menos a constituição de perdas estimadas de cré-
ditos de liquidação duvidosa (“impairment”). 2.8 Estoques: São demonstrados ao
custo médio das compras, inferior aos custos de reposição ou aos valores de reali-
zação e compreendem, substancialmente, a equipamentos sobressalentes e ma-
teriais para manutenção das embarcações. O custo é determinado usando-se o
método de custo médio. As importações em andamento são demonstradas ao
custo acumulado de cada importação. 2.9 Depósitos judiciais: Existem situações 
em que a Cia. questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas 
contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da 
própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem 
que haja a caracterização da liquidação do passivo. 2.10 Imobilizado: É mensura-
do pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui 
os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também 
inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos 
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 
fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser
mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é bai-
xado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A de-
preciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus 
custos e seus valores residuais durante a vida útil ponderada estimada, como segue: 
Anos: Edificações e benfeitorias: 28; Equipamentos e instalações: 15; Outros: 7. Os
valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, 
ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao
seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor re-
cuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela 
comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “Outras 
receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. 2.11
Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida,
não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar even-
tual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos que estão 
sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil 

do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor 
justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam 
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). 
Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data 
do balanço. 2.12 Contas a pagar aos fornecedores: São obrigações a pagar por 
bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios e adiantamen-
to de clientes, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresenta-
das como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo de taxa efetiva de juros. 2.13 Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos 
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total 
a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os 
empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais e específicos que são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, 
que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial 
para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte 
do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômi-
cos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confian-
ça. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em 
que são incorridos. 2.14 Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, 
civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Cia. tem uma obrigação presente ou 
não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) 
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
(iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas 
operacionais futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do
tempo é reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obri-
gações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual 
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensura-
das pelo valor presente dos gastos necessários para liquidar a obrigação, usando 
uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado
do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.15 I.R. e C.S. 
corrente e diferidos: As despesas de I.R. e C.S. do exercício compreendem os
impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na
demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados 
com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abran-
gente. O encargo de I.R. e a C.S. correntes e diferidos é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço do 
país em que Cia. atua e gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamen-
te, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos sobre a renda com 
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a inter-
pretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores esti-
mados de pagamento às autoridades fiscais. O I.R. e a C.S. correntes são apresen-
tados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total 
devido na data do relatório. O I.R. e a C.S. diferidos são reconhecidos usando-se o 
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre 
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas DFs. Entretanto,
o I.R. e a C.S. diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial 
de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, 
a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável 
(prejuízo fiscal). O I.R. e a C.S. diferidos ativo são reconhecidos somente na propor-
ção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do 
passivo diferido e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os 
tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quan-
do há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos 
forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes 
países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. 2.16 Benefícios 
a empregados: a) Participação nos lucros: A Cia. reconhece um passivo e uma
despesa de participação nos resultados com base em metodologia, que leva em
conta o lucro atribuído aos acionistas da Cia. após certos ajustes. A administração 
da Cia. reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigado ou quan-
do houver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não formalizada 
(constructive obligation). b) Obrigações de aposentadoria: A Cia. faz contribuições
para planos de seguro de pensão públicos ou privados de forma obrigatória, contra-
tual ou voluntária, não tem qualquer obrigação adicional de pagamento depois de 
que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa
de benefícios a empregados, quando devidas, as contribuições feitas antecipada-
mente são reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em
dinheiro ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível. 2.17 Reconhe-
cimento da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebi-
da ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das 
atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos e das devoluções. A Cia. 
reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, 
é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando cri-
térios específicos tiverem sido atendidos, conforme descrição a seguir: a) Constru-
ção de embarcações: A Cia. adota o método de porcentagem de conclusão (POC)
para contabilizar seus contratos de prestação de serviços de construção de embar-
cações. O uso do método POC requer que a administração faça a medição da tota-
lidade física construída e aproprie receitas e custos com base na proporção dos
serviços totais contratados. Se surgirem circunstâncias que possam alterar as esti-
mativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para conclusão, as esti-

Demonstração do resultado em 31 de dezembro - Em MR$

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido - Em MR$

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12 - Em MR$

Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em MR$

Relatório da Administração

Demonstração de outros resultados abrangentes em 31/12 - Em MR$

Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as demonstrações financeiras, segundo o que dispõe a 
Lei 6.404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/18. Permanecemos à disposição dos Srs. acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados 
necessários. A Diretoria.

Ativo Nota 2018 2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 20.847 20.890
Contas a receber 9 21 120
Estoques 10 37.892 203.564
Partes relacionadas 13 12.032 3.466
Tributos a recuperar 12 4.800 4.349
Instrumentos financeiros derivativos 8 5.054
Despesas antecipadas 113 946
Outros ativos 11 2.205 4.475
Total do ativo circulante 82.964 237.810

Não circulante
Aplicações financeiras restritas 7 15.256 12.359
Ativo indenizatório 20.1 7.854 7.725
Tributos a recuperar 12 8.534 7.732
Depósitos judiciais 20 7.309 6.884

38.953 34.700
Investimentos 14 165 324
Imobilizado 15 446.039 466.375
Intangível 16 10 231
Total do ativo não circulante 485.167 501.630

Total do ativo 568.131 739.440

Passivo e patrimônio líquido Nota 2018 2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 17 85.503 94.364
Fornecedores e outras contas a pagar 19 19.853 50.281
Salários e encargos trabalhistas 18 5.129 12.321
Impostos e contribuições a pagar 22 679
Partes relacionadas 13 24.216 128.308
Instrumentos financeiros derivativos 8 829
Total do passivo circulante 134.723 286.782
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 19 1.719 4.510
Empréstimos e financiamentos 17 238.315 222.562
Provisão para contingências 20 9.021 8.094
Imposto de renda e contribuição social diferidos 25 76.865 77.399
Total do passivo não circulante 325.920 312.565
Total do passivo 460.653 599.347
Patrimônio líquido 21
Capital social 432.526 432.526
Reservas de capital 41.256 41.256
Ajuste de avaliação patrimonial (27.726) (27.726)
Prejuízos acumulados (338.568) (305.963)
Total do patrimônio líquido 107.488 140.093
Total do passivo e do patrimônio líquido 568.131 739.440

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/18 Em MR$, exceto quando indicado de outra forma

Nota 2018 2017
Receitas de serviços prestados 22 566.058 183.863
Custos dos serviços prestados 23 (522.011) (169.659)

Lucro bruto 44.047 14.204
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 23 (29.691) (14.515)
Resultado de equivalência patrimonial 14 1.791 2.509
Outras receitas operacionais, líquidas 741 5.181

Lucro operacional 16.888 7.379
Receitas financeiras 7.289 1.000
Despesas financeiras (27.215) (13.084)
Resultado com derivativos 8 4.291 2.050
Variação cambial, líquida (34.392) (7.237)

Resultado financeiro 24 (50.027) (17.271)
Prejuízo antes do I.R e da  contribuição social (33.139) (9.892)
Imposto de renda e contribuição social 25
Diferidos 534 (970)

Prejuízo do exercício (32.605) (10.862)
Prejuízo básico e diluído por ação - em R$ 21 (0,0015) (0,0005)

2018 2017
Prejuízo do exercício (32.605) (10.862)
Outros resultados abrangentes
Itens a serem posteriormente reclassif. para o resultado
Total do resultado abrangente do exercício (32.605) (10.862)

Nota
Capital 
social

Reser-
vas de 
capital
Incen-
tivos 

fiscais

Ajuste 
de ava-
liação 

patrimo-
nial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Em 31/12/16 (não auditado) 214.974 41.256 (295.969) (39.739)
Integr. em res. de capital 21 217.552 217.552
Incorp. das var. patrim. 868 868
Perda por diluição societária 21 (27.726) (27.726)
Prejuízo do exercício (10.862) (10.862)
Em 31/12/17 432.526 41.256 (27.726) (305.963) 140.093
Prejuízo do exercício  (32.605) (32.605)
Em 31/12/18 432.526 41.256 (27.726) (338.568) 107.488

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais Nota 2018 2017
Prejuízo antes do I.R. e C.S. (33.139) (9.892)
Ajustes do prejuízo antes do I.R.: 59.475 2.526
Depreciação e amortização 15 (1.332) 4.405
Redução (reversão) ao valor recuperável de ativos 2.773 (2.853)
Equivalência patrimonial 14 (1.791) (2.509)
Provisão (reversão) para contingência 798 (17)
Resultado com derivativos 8 (4.291) (2.050)
Atualização de aplicação financeira e aplic. financeira 
restrita 7 (38)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 97.993 15.480
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 9 99 (47)
Estoques 10 163.318 20.276
Tributos a recuperar 12 (1.124) 4.543
Despesas antecipadas 833 89
Depósitos judiciais (425) (2.656)
Partes relacionadas 48.903
Ativo indenizatório 127
Outros ativos 11 2.270 1.319
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 19 (19.191) 13.622
Salários e encargos trabalhistas 18 (7.192) (4.182)
Impostos e contribuições a pagar 20 (657) (5.301)
Partes relacionadas 13  (98.240)
Juros recebidos 871
Juros pagos 17 (19.222) (10.565)
Caixa Líq. gerado (aplicado nas) Atividades Operac. 178.185 (28.715)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado 15 (15.621) (2.535)
Partes relacionadas - Empréstimos a controladas (104.092)
Partes relacion.- Receb. de emprést. de controladas (11.589)
Instrumentos financeiros derivativos 8 (1.592) 3.037
Aplicações financeiras restritas - aplicação 7 (9.954) (20.097)
Aplicações financeiras restritas - resgate 7 8.594 14.558
Caixa aplicado nas atividades de investimento (134.255) (5.037)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 17 42.065 87.846
Amortização de empréstimos e financiamentos 17 (80.210) (73.042)
Custos de transação de financiamento (5.828) (3.060)
Caixa gerado (aplicado nas) ativid. de financiam. (43.973) 11.744
Redução no caixa e equivalentes de caixa, líquido (43) (22.008)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 20.890 24.133
Saldo de caixa oriundo da incorporação 18.765
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 20.847 20.890
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mativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou 
reduções das receitas ou custos estimados e estão refletidos no resultado do exer-
cício em que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que origina-
ram a revisão. b) Serviços de docagem: A receita com serviços prestados relativos 
à docagem e reparos são reconhecidos quando de sua efetiva prestação. c) Recei-
ta financeira: A receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido pelo 
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros 
de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado é incluída os 
ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos 
financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o método de taxa de juros 
efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita financei-
ra de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros 
efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto para ativos financeiros 
que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de ativos finan-
ceiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil 
líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas). 2.18 Distri-
buição de dividendos e JSCP: A distribuição de dividendos e JSCP para os acio-
nistas da Cia. é reconhecida como um passivo nas DFs ao final do exercício, 
quando aplicável, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, 
em Assembleia Geral/Conselho de Administração. O benefício fiscal dos JSCP, 
quando aplicável, é reconhecido na demonstração de resultado. 2.19 Investimento 
em coligada: É registrado e avaliado pelo método de equivalência patrimonial, re-
conhecida no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para 
efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações realizadas 
entre a Cia. e a coligada são eliminados na medida da participação da Cia.; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências 
de perda permanente (“impairment”) do ativo transferido. 3. Estimativas e julga-
mentos contábeis críticos: São continuamente avaliados e baseiam-se na expe-
riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Conforme Nota 2.2., o Grupo avaliou 
os correspondentes impactos dos investimentos e aumento da representatividade 
das suas receitas, ambos denominados em dólares norte-americano, na determi-
nação de sua moeda funcional. O resultado dessa avaliação, resultou em alteração 
na sua moeda funcional de Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$), com 
adoção a partir de 1/01/19. 3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com 
base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes poderão diferir dos respectivos resultados reais. 
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilida-
de de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir. a) Provisões para contin-
gências: No curso normal de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser 
acionado judicialmente. As provisões para ações judiciais são estimadas pela admi-
nistração em conjunto com seus assessores legais, considerando provável desfecho 
da respectiva contingência em desembolso financeiro. As provisões são mensuradas 
com base na melhor estimativa da administração, consubstanciada na opinião de 
seus assessores legais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial 
pode gerar para a Cia. Para ações judiciais de natureza trabalhista, a provisão é 
estimada com base na experiência histórica e com o melhor conhecimento que a 
administração tem sobre fatos e circunstâncias relevantes relacionadas. b) Ativos 
imobilizados e intangíveis com vida útil definida: Depreciação e amortização 
são registradas de forma a reconhecer no resultado do exercício a proporção de uso 
dos ativos avaliados, com exceção dos terrenos e dos imobilizados em andamento, 
considerando as suas vidas úteis estimadas, utilizando o método de cálculo linear. 
Vidas úteis estimadas são determinadas com base na experiência prévia e com o 
melhor conhecimento da administração, e são revisadas anualmente. c) I.R. e C.S.: 
A Cia. está sujeita ao imposto sobre a renda no país em que opera. É necessário um 
julgamento significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda. 
Em muitas operações, a determinação final do imposto é incerta. A Cia. também 
reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores adicionais 
de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente 
dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos 
e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determi-
nado. As variações das estimativas de 10% sobre as provisões para cálculos dos 
impostos, não afetam significativamente os ativos e passivos correntes e diferidos 
no exercício. d) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”): Perda 
por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unida-
de geradora de caixa excede seu valor recuperável, ou seja, o valor contábil do ativo 
é superior ao seu valor justo de recuperação. O valor contábil é o valor pelo qual um 
ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda respectiva deprecia-
ção, amortização ou exaustão acumulada e provisão para perdas. e) Reconheci-
mento de receita: O Cia. adota o método de porcentagem de conclusão (POC) para 
contabilizar seus contratos de prestação de serviços de construção de embarcações 
acordados a preço fixo. O uso do método POC requer que a administração faça a 
medição da totalidade física construída e aproprie receitas e custos com base na 
proporção dos serviços totais contratados. Se surgirem circunstâncias que possam 
alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para con-
clusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em 
aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e estão refletidos no resul-
tado do exercício em que a administração tomou conhecimento das circunstâncias 
que originaram a revisão. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de risco fi-
nanceiro: As atividades da Cia. o expõem a diversos riscos financeiros: risco de 
mercado (incluindo risco de moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa 
de gestão de risco global da Cia. concentra-se na imprevisibilidade dos mercados 
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financei-
ro, assim usa instrumentos financeiros derivativos para proteger certas exposições 
a risco. A gestão de risco é realizada pela tesouraria central da Cia., 2º as políticas 
aprovadas pelo Conselho de Administração. A Tesouraria identifica, avalia e prote-
ge contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais. 
O Conselho de Administração avalia e aprova todas as operações que geram obri-
gações a Cia., incluindo os planos de proteção por meio de Swap, acima do limite 
de materialidade estipulado em R$ 500. a) Risco de mercado: Risco cambial: As 
operações da Cia. estão expostas ao risco cambial decorrente de exposições a al-
gumas moedas, basicamente com relação ao dólar norte-americano. O risco cambial 
decorre de operações comerciais futuras e ativos e passivos indexados a moedas 
estrangeiras. A administração estabeleceu uma política que exige que a Cia. admi-
nistre seu risco cambial em relação a sua moeda funcional. A Cia., cujas operações 
estão expostas ao risco cambial, são requeridas a proteger suas posições via ope-
rações de Swap, efetuadas sob a orientação da tesouraria. Para administrar seu 
risco cambial decorrente de operações comerciais futuras e de ativos e passivos 
reconhecidos usa operações de Swap. O risco cambial ocorre quando operações 
comerciais futuras, ativos ou passivos registrados são mantidos em moeda diferen-
te da moeda funcional da entidade. Além do risco cambial inerente às operações, a 
Cia. possui empréstimos e financiamentos contratados em dólar norte-americano. 
Os fluxos de caixa referente à amortização destes empréstimos e financiamentos 
não estão expostos a riscos cambiais em decorrência da proteção natural gerada 
pela parcela da receita em dólar norte-americano das operações do Grupo. A admi-
nistração da Cia. considerou a projeção do dólar dos Estados Unidos para 31/12/19 
de R$ 3,80 conforme edição do Relatório de Mercado Focus do BACEN de 18/01/19 
para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às variações do dólar. O teste 
consiste em um cenário de stress do câmbio citado anteriormente do dólar norte 
americano frente ao real em 25% (possível) e 50% (remoto). Os resultados são 
apresentados abaixo:

Posição em 31/12/18 Cenários
Ativos finan-

ceiras
Passivos 

financeiros
Posição 
líquida US$ mil

indexadas ao 
US$ mil

indexados ao 
US$ mil

indexada 
ao US$ mil Provável

Possível ∆ 
25%

Remoto ∆ 
50%

3,80 4,75 5,70
 15.256  (290.712)  (275.456)  (270.139)  (337.673)  (405.208)
 15.256  (290.712)  (275.456)  (337.673)  (405.208)

Efeito no resultado e no patrimônio líquido  5.317  (62.217)  (129.752)
Cotação em 31/12/18: R$ 3,87
Os ativos financeiros da Cia., atrelados ao dólar norte-americano são referentes as 
aplicações financeiras restritas, dadas em garantia para determinados emprésti-
mos (Nota 17). Em caso de redução da moeda norte-americana, a variação para o 
cenário possível e remoto seriam o mesmo, porém com efeito inverso. b) Risco de 
crédito: É administrado corporativamente. O risco de crédito decorre, majoritaria-
mente, de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, instrumentos financeiros 
derivativos e depósitos em bancos e outras instituições financeiras. A Cia. mantém 
seus investimentos em bancos e instituições financeiras de primeira linha. c) Risco 
de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da Cia., no 
qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que 
ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A tesouraria 
investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de juros, depósitos 
a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo instrumentos com vencimen-
tos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme 
determinado pelas previsões acima mencionadas. Em 31/12/18, a Cia. apresentou 
capital circulante líquido negativo no montante de R$ 51.759 (2017 - R$ 48.972). 
A controladora, Oceana Offshore S.A., garante, quando necessário, a liquidez das 
dívidas de curto prazo da Cia. por meio de notas promissórias, conforme Nota 12. 
A gestão de caixa é efetuada de maneira consolidada para todas as empresas 
do Grupo CBO, no qual a Cia. está inserida. A tabela a seguir analisa os passivos 
financeiros não derivativos e os passivos financeiros derivativos que são liquida-
dos em uma base líquida pela Cia., por faixas de vencimento, correspondentes 
ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual 
do vencimento. Os passivos financeiros derivativos estão incluídos na análise se 
seus vencimentos contratuais forem essenciais para um entendimento dos fluxos 
de caixa. Os valores divulgados na tabela a seguir são os montantes aproximados 
dos fluxos de caixa não descontados contratados.

Menos 
de 1 ano

Entre 1 e 
2 anos

Entre 2 
e 6 anos

Acima 
de 6 

anos Total
Em 31/12/18
Empréstimos e financiamentos 100.498 90.375 134.149 52.657 377.678
Fornec. e outras contas a pagar 19.853 1.719 25.511

120.350 92.094 134.149 52.657 403.189
Em 31/12/17
Empréstimos e financiamentos 109.923 46.806 80.434 136.706 373.870
Instr. financeiros derivativos 829 829
Fornec. e outras contas a pagar 54.791 54.791

165.543 46.806 80.434 136.706 429.490
4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de 
manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, 
a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. A Cia. concentrou em 2018 seus riscos em torno de empréstimos de 
LP associados à construção das embarcações e sua operacionalização para o seg-
mento de navegação. A administração mitiga os riscos de liquidar suas obrigações 
de empréstimos de LP por meio do fluxo de caixa gerado pelas operações de apoio 
marítimo, que mantém periodização de realização semelhante aos vencimentos das 
parcelas dos contratos de empréstimos relacionados. Adicionalmente, a adminis-
tração da Cia. monitora seus fluxos de caixa por meio de modelos específicos de 
acordo com a maturidade da projeção das entradas e saídas de caixa, realizando 
reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez da Cia. e revisão das proje-
ções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se 
que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 

pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, es-
tejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo classifica os instrumentos 
financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como segue: • Preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1); • Informações, além 
dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis pelo mercado para 
o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou
seja, derivados dos preços) (Nível 2); • Informações para os ativos ou passivos que
não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas não
observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e passivos no Nível 2 no modelo
de avaliação do valor justo apresentado.
5. Instrumentos financeiros por categoria 2018 2017
Ativos 
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 20.847 20.890
Contas a receber 21 120
Partes relacionadas 12.032 3.466
Ativo indenizatório 7.854 7.725
Outros ativos (*) 897 1.394
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 5.054
Aplicações financeiras restritas 15.256 12.359

61.961 45.954
Passivos 
Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar 21.572 54.791
Empréstimos e financiamentos 323.818 316.926
Partes relacionadas 24.216 128.308

Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 829

369.606 500.854
(*) Compostos, basicamente, por sinistros reclamados e valores a restituir referente 
às suas operações. A administração entende que o Contas a receber e Fornecedo-
res e outras contas a pagar estão próximos de seus valores justos em decorrência 
do reduzido prazo médio de recebimento e pagamento da Cia. A administração 
avaliou as condições de mercado correntes em relação aos empréstimos e finan-
ciamentos de LP e concluiu que estes valores estão maiores do que o valor justo, 
não representando qualquer evidência de subavaliação dos empréstimos e finan-
ciamentos no passivo da Cia. 6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A 
qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired é 
avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou 
às informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes (Nota 
4.1 (b)). 7. Caixa e equivalentes de caixa
e aplicações financeiras restritas 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa (i)  20.847  2.125
Incorporação  18.765
Aplicações financeiras restritas (ii)  15.256  12.359

 36.103  33.249
Circulante (20.847) (20.890)
Não circulante  15.256  12.359
(i) O caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquida-
ção de obrigações de curto prazo da Cia. (ii) A Cia. mantém aplicações restritas para 
garantia de cartas de fianças e empréstimos (Nota 17). A tabela a seguir demonstra
a movimentação das aplicações financeiras restritas: Saldo em 31/12/17: 12.359;
Aplicação: 9.954; Resgate: (8.594); Rendimentos/Atualização: 1.537; Saldo em
31/12/18: 15.256.

8. Instrumentos financeiros derivativos

Item  
protegi-
do

Venci-
mento

Moeda Taxa

Notional 
em US$ Taxa média contratada

2018 2017

original instr. original instr.

Saldos a receber com opera-
ções não liquidadas

Saldos a pagar com operações 
não liquidadas

Valor justo MtM Valor justo MtM
SWAP abr/20 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 5.433 3,773 (3.411)
SWAP jun/19 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 4.108 3,773 (1.644)
SWAP jun/19 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 4.108 3,773 829

(5.054) 829
Ativo circulante 5.054

Passivo circulante 829
A alocação de ganhos (perdas) com operações de derivativos, liquidadas e não 
liquidadas, 
podem ser assim resumidas: 2018 2017
Resultado na realização dos instrumentos financeiros  (1.592)  3.037
Ajuste do valor justo de instrumentos no resultado  5.883  (987)
Resultado de operações com derivativos  4.291  2.050
9. Contas a receber 2018 2017
Contas a receber  198  296
Menos: provisão para crédito de liquidação duvidosa  (176)  (176)

 21  120
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada a seguir:
Aging contas a receber 2018 2017
 A vencer  120
 Vencidos: Acima de 3 meses  198  176

 198  296
Menos: provisão para crédito de liquidação duvidosa  (176)  (176)

 21  120
10. Estoques 2018 2017
Matérias-primas  8.675  68.900
Materiais auxiliares  13.847  32.352
Importações em andamento (*)  15.371  102.312

 37.892  203.564
(*) As importações em andamento referem-se à aquisição de equipamentos e com-
ponentes para reparo e docagem de embarcações.
11. Outros ativos 2018 2017
Sinistros reclamados  897  1.394
Previdência privada - Conta coletiva  823  755
Valores a restituir  288
Imposto sobre o lucro líquido (ILL)  1.593
Outros  198  733

 2.205  4.475
12. Tributos a recuperar 2018 2017
Impostos de Renda Pessoa Juridica - IRPJ  894  2.657
C.S. sobre o Lucro Líquido - CSLL  348  481
Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF  558
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  5.678  409
Programa de Integração Social - PIS  1.262  1.374
COFINS  4.343  7.001
Outros  251  158

 13.334  12.081
Ativo circulante  (4.800)  (4.349)
Ativo não circulante  8.534  7.732
13. Partes relacionadas: A Despesa com remuneração do pessoal-chave da ad-
ministração, no exercício, foi de R$ 1.860 (2017 – R$88). Os saldos e transações 
com partes relacionadas podem ser assim demonstrados:
a) Saldos 2018 2017
Ativo: Ativo circulante
Cia. Brasileira de Offshore  12.032  3.463
CBO Serviços Marítimos Ltda.  3

 12.032  3.466
Passivo
Cia. Brasileira de Offshore  24.216  128.308
 BNDES - Empréstimos e financiamentos (i)  142.483  136.019

 166.698  264.327
(i) Os montantes apresentados referem-se aos empréstimos (Nota 17) junto ao
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) para cons-
trução do estaleiro.
b) Transações no exercício 2018 2017
Receita com construção de embarcações  566.058  183.863
Despesas financeiras - BNDES  (5.213)  (1.785)
Variação cambial sobre empréstimos - BNDES  (22.496)  (1.776)

 538.349 180.302

14. Investimentos 2018 2017
Ações possuídas (milhares) 28.791.698 28.791.698
Percentual de participação 0,054% 0,054%
Capital social 1.016.988 1.016.988
Patrimônio líquido 287.837 619.690
Prejuízo do exercício (331.853) (51.674)
Saldos em 1º de janeiro 324 (13.011)
Equivalência patrimonial (*) (178) (3.882)
Lucro não realizado referente a incorporação 1.970 6.391
Ganho pela diluição do investimento 17.217
Saldos em 31 de dezembro 2018 2.116 6.715
(*) Em 2017, refere-se ao resultado de janeiro a novembro com percentual de par-
ticipação de 22,77% no valor de (R$ 3.854) e com o percentual de participação de 
0,05% em dezembro, no montante de (R$28). A alteração de participação societária 
ocorreu devido as transações de cisão e incorporação reversa que foram efetua-
das em 30/11/17. Conforme as normas e pronunciamentos contábeis, para fins de 
equivalência patrimonial o lucro da Cia. deve ser tratado como lucro não realizado.
Dessa maneira, dentro do patrimônio líquido há lucro não realizado não se tratando 
de lucro operacional e sim proveniente do processo de incorporação.
Investimento controladora  2.116  6.715
Lucro não realizado  (1.970)  (6.391)
Outros 19
Patrimônio líquido da controlada  165 324

15. Imobilizado
Terre-

nos

Edifica-
ções e 
benfei-
torias

Equip-
tos. e 

instala-
ções

Imobili-
zações 

em anda-
mento (ii)

Ou-
tros Total

Em 31/12/16 (não auditado) 5.646 42.227 15.496 (22.652) 590 41.308
Aquisições 2.412 123 2.535
Incorporação 213.540 95.843 71.729 22.689 474 404.275
Reversão valor recuper. de 
ativos 2.853 2.853
Lucro não realizado 20.692 20.692
Baixa (884) (884)
Depreciação (1.925) (2.123) (357) (4.405)
Em 31/12/17 222.039 136.146 84.219 23.141 830 466.375
Aquisições 6.830 15 8.777 15.621
Custos de empréstimos (iii)
Red. valor recuperável de 
ativos (2.773) (2.773)
Baixa (85) (53) (28.066) (28.204)
Depreciação (2.912) (1.976) (91) (4.979)
Em 31/12/18 219.266 139.979 82.205 3.852 739 446.039
Taxa média ponderada de 
 depreciação anual 4% 7% 16%

16. Intangível
Softwares, marcas e 

patentes
Contratos de afreta-

mento e serviços Total
Em 31/12/16  13  13
Incorporação / Diluição  212  12  224
Amortização  (6)  (6)
Em 31/12/17  219  12  231
Amortização  (218)  (3)  (221)
Em 31/12/18  1  9  10
17. Empréstimos e financiamentos: a) Reconciliação da dívida líquida

2018 2017
Empréstimos de curto prazo  85.503  94.364
Empréstimos de LP  238.315  222.562
 Total da dívida  323.818  316.926
 Caixa e equivalentes de caixa  (20.847)  (20.890)
Dívida líquida  302.971  296.036
b) Movimentação de empréstimos e financiamentos

Instituições financeiras

Ga-
ran-
tia

Moe-
da Encargos financeiros

Vigência

31/12/17
Capta-

ção
Amortiz. 
principal

Amor-
tização 
juros

Encargos 
financei-

ros
Variação 
cambial 31/12/18Início Vencto.

BNDES 136.020 (15.972) (5.274) 5.213 22.496 142.483
ENA (OCE) - construção Estaleiro (i) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 27/11/14 10/09/30 102.524 (8.809) (3.852) 3.826 16.994 110.683
ENA (OCE) - construção Estaleiro (i) R$  TJLP 08/04/16 15/09/20 287 (99) (14) 14 1 189
ENA - construção fabrica (ii) USD 4,07% a.a. em USD 23/12/10 10/03/22 33.209 (7.063) (1.408) 1.372 5.501 31.611
Caixa Economica Federal 94.836 1.568 (8.321) (3.507) 3.491 15.999 104.066
ENA (OCE) - construção Estaleiro (i) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 12/12/14 10/09/30 94.836 1.568 (8.321) (3.507) 3.491 15.999 104.066
BANCO Fibra 30.663 (5.436) (4.602) 2.890 5.241 28.756
ENA - Empréstimo Ponte (iii) USD 8,00% em USD 09/11/17 08/04/20 30.663 (5.436) (4.602) 2.890 5.241 28.756
BANCO Safra 11.294 19.997 (18.102) (855) 942 2.320 15.595
ENA - capital de giro (iv) USD 4,08% em USD 24/11/17 01/06/18 11.294 (12.754) (272) 273 1.459 0
ENA - capital de giro (iv) USD 5,3125% em USD 06/06/18 26/05/20 19.997 (5.348) (583) 669 861 15.595
BANCO Pine 36.234 20.500 (26.243) (3.964) 3.946 30.473
ENA - capital de giro (iv) R$ 4,76% a.a. + CDI 02/12/16 06/04/20 31.205 20.500 (21.243) (3.792) 3.803 30.473
ENA - capital de giro (iv) R$ 4,36% a.a. + CDI 10/10/17 10/04/18 5.029 (5.000) (172) 143 0
Banco do Brasil 1.229 (1.228) (2)
ENA (OCE) AF (iv) R$ 1,3% a.m 19/05/17 30/11/17 1.229 (1.228) -2
Banco Guanabara 10.060 (4.908) (1.017) 998 5.133
ENA - capital de giro (ii) R$ 5,66% em BRL 12/12/17 12/12/19 10.060 (4.908) (1.017) 998 5.133
TOTAL  320.334  42.065  (80.210)  (19.222)  17.480  46.056  326.506
Custos de transação de empréstimos e financiamentos a)  (3.408)  (2.687)

Passivo circulante (94.364)  (85.503)
Passivo não circulante  222.562  238.315

a) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – dólares norte-americanos; BRL – reais.
c) Garantias: (i)Carta fiança; (ii)Hipoteca do Estaleiro Aliança e/Fabrica; (iii)Nota promissória; (iv)Aval corporativo e aplicações financeiras restritas. d) Exposição dos
empréstimos: A exposição dos empréstimos da Cia. às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação contratual nas datas do balanço é como se segue: 2018:
Jan/19 a Dez/19: 88.190; Dez/19 a Dez/20: 76.367; Dez/20 a Dez/23: 111.862; Dez/23 a Dez/36: 50.086; Total: 326.506
18. Salários e encargos sociais 2018 2017
FGTS/INSS  1.883  3.636
Férias  820  6.093
Provisão para bônus e outros  2.426  2.592

 5.129  12.321
19. Fornecedores e outras contas a pagar 2018 2017
Fornecedores de materiais e serviços  18.760  54.573
Outras contas a pagar  2.812  218

 21.572  54.791
Passivo circulante  (19.853)  (50.281)
Passivo não circulante  1.719  4.510
20. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências:
Em 31 de dezembro, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingência
e os correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos judiciais Provisão para contingências
Natureza dos processos 2018 2017 2018 2017
 Tributárias  4.787  4.515  785  721
 Trabalhistas  2.522  2.369  2.149  843
 Cíveis  6.087  6.530

 7.309  6.884  9.021  8.094
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:

Tributárias Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31/12/16  258  2.255  2.513
Reversões  (17)  (17)
Incorporação / Diluição  721  602  4.275  5.598
Saldo em 31/12/17  721  843  6.530  8.094
Provisões (reversões)  64  1.306  (443)  927
Saldo em 31/12/18  785  2.149  6.087  9.021
Perdas possíveis: A Cia. tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, 
envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 12.904 (2017 
– R$ 9.729) por tanto, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, nenhuma provisão é requerida para fazer face a esses processos. 20.1. Ativo 
indenizatório e provisões para contingências: No contrato de Compra e Venda 
de Ações Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para aquisição 
da CBO, CSM e Aliança, foram listadas 100% das ações judiciais e administrativas 
em andamento das referidas empresas, tendo o Grupo Fischer assumido a obriga-
ção de indenizar e manter o Grupo, seus administradores e empregados, indenes 
e isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovadamente incorrida e sofrida 
por ações listadas, sem limitação de valores, conforme especificado na cláusula 
12.2; (i). O contrato estabelece ainda uma indenização à Cia. caso seja verificada 
qualquer contingência ou passivo, de qualquer natureza, referentes a atos, fatos 
ou omissões ocorridas até 23/12/13, e não revelados na data da aquisição até o 
limite de R$ 50.000 corrigido pelo CDI acumulado (valor atualizado em 31/12/18 
é de R$ 83.839). O valor apresentado na rubrica “Ativo Indenizatório” refere-se ao 
valor que será ressarcido ao Grupo CBO caso as perdas provisionadas sejam ma-
terializadas e pagas pelo Grupo CBO. 21. Patrimônio líquido: a) Capital social: 
Integralizado em 31/12/18 é de R$ 432.526 (2017 – R$ 432.526) representados 

por 21.758.337 (2017 – 21.758.337) ações ON, sem valor nominal. Em 30/11/17, 
foi aprovada a incorporação reversa da Oceana Estaleiro. b) Reserva de capital 
– incentivos fiscais: Refere-se aos incentivos fiscais do Fundo de Investimento
da Amazônia- FINAM, relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001 no montante de
R$ 566, e o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM
a partir de 1999 no montante de R$ 40.690. c) Ajuste de avaliação patrimonial:
A reorganização societária do Grupo CBO resultou na incorporação da OCN inte-
gralmente pela incorporadora CBO, que sucedeu todos os direitos e obrigações.
Como o patrimônio líquido da CBO era negativo e a lei das S.A. veda emissão de 
ações no valor de zero reais, a Cia. emitiu ações da CBO a um centavo de real, fato
esse que diluiu a participação acionária da Aliança na CBO para 0,05%, que em
31/12/17 representava R$ 27.726. d) Reserva legal e de retenção de lucros: A
reserva legal é constituída anualmente com destinação de 5% do lucro líquido do
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para com-
pensar prejuízo ou aumentar o capital social. e) Dividendo mínimo obrigatório: O
estatuto social assegura aos sócios, direito a dividendo mínimo de 25% sobre o lucro 
líquido do exercício, calculado 2º a legislação societária brasileira., o qual não vem
sendo distribuído por haver prejuízos nos exercícios. f) Prejuízo básico e diluído
por ação: O cálculo do prejuízo por ação é feito por meio da divisão do resultado
líquido do exercício pela quantidade média ponderada de ações em circulação.

2018 2017
Prejuízo do exercício  (32.605)  (10.862)
Média ponderada de ações utilizada na apuração do 
prejuízo básico por ação - lotes de mil  21.758.337  21.758.337
Prejuízo básico e diluído por lotes de mil ações - em 
Reais  (0,0015)  (0,0005)
No exercício findo em 31/12/18 e 2017, o prejuízo básico e diluído são iguais, tendo 
em vista que não há fatores diluidores na Cia.
22. Receitas 2018 2017
Receitas  566.058  184.014
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas  (151)
Receita líquida  566.058  183.863
23. Despesas por natureza 2018 2017
Insumos de produção  365.254  133.688
Serviços contratados  56.687  15.366
Salários e encargos  80.504  14.184
Manutenção e reparo de embarcações  16.433  7.727
Depreciação e amortização  (1.332)  4.405
Benefícios  15.315  4.189
Seguros  3.899  369
Viagens e estadias  1.258  95
Gratificações  5.650  92
Crédito de PIS/COFINS  (253)  (139)
Outros  8.286  4.198

 551.702  184.174
Despesas gerais e administrativas  (29.691)  (14.515)
Custos dos serviços prestados (522.011) (169.659)
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Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação
CNPJ: 33.055.732/0001-38

Relatório do auditor independente sobre as DFs: Aos Administradores e Acionistas Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação Opinião: Examinamos as DFs da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação (“Cia.”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31/12/18 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa 
de Navegação em 31/12/18, 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. 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 DFs”. Somos independentes em relação à 
Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Dependência financeira e transação com partes relacionadas: Conforme descrito nas Notas 1.2 e 4.1 c) às DFs, 
em 31/12/18 a Cia. apresentou capital circulante líquido negativo no montante de R$ 51.759 mil e encerrou sua principal atividade de construção de embarcações, mantendo atualmente as operações de prestação de serviços de reparos, manutenções 
e docagens para a parte relacionada Cia. Brasileira de Offshore. Até que haja o reinício das suas atividades de construção de embarcações, com novos projetos que sejam suficientes para suportar a geração positiva de fluxos de caixa, a Cia. continu-
ará a depender de recursos financeiros provenientes de seus acionistas ou de partes relacionadas para a liquidação de suas obrigações. Adicionalmente, chamamos a atenção para as Notas 13 e 17 às DFs que descreve que a Cia. mantém saldos e 
operações comerciais em montantes significativos com partes relacionadas, nas condições nelas descritas. Dessa forma, as DFs devem ser analisadas nesse contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esses assuntos. Responsabi-
lidades da administração e da governança pelas DFs: A administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Cia. continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs, 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 DFs. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs, 
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 Cia. • 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 Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se 
essas DFs 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, 28/03/19. PricewaterhouseCoopers - Auditores 
Independentes - CRC 2SP000160/O-5; Maurício Cardoso de Moraes - Contador CRC 1PR035795/O-1 “T” SP.

24. Resultado financeiro 2018 2017
Receitas financeiras
Juros com partes relacionadas  572
Rendimentos de aplicações financeiras (*)  4.272  973
Resultado com instrumentos derivativos  4.291  2.050
Atualização monetária  2.425  19
Outras  20  8

 11.580  3.050
Despesas financeiras
Juros sobre financiamentos  (17.457)  (9.167)
Custos e comissões com fiança bancária  (6.549)  (1.464)
Despesas bancárias (**)  (1.321)  (1.805)
Resultado com aplicações financeiras indexadas ao dólar  (1.152)
Encargos sobre operações financeiras  (736)  (648)

 (27.215)  (13.084)
Variações cambiais, líquidas
Variação cambial ativa  65.317  9.073
Variação cambial passiva  (99.709)  (16.310)

 (34.392)  (7.237)
Resultado financeiro  (50.027)  (17.271)
(*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas atreladas 
ao dólar norte-americano e caixa e equivalentes de caixa. (**) Refere-se, substan-
cialmente, às comissões de carta-fiança para garantia dos empréstimos (Nota 17). . 
25. I.R. e C.S diferidos: 25.1. Reconciliação do I.R. e C.S. 2018 2017
Prejuízo antes do I.R. e C.S. (33.139) (9.892)
I.R. e C.S. nas alíquotas efetivas (34%) 11.267 3.363

Ajustes p/apuração de alíquota efetiva: Equivalência patrimonial 609 853
Ágio rentabilidade futura 8.378
Outros (386) 3.295
Tributos diferidos não constituídos (20.401) (21.018)
Despesa com I.R. e C.S. 534 (970)

Diferido 534 (970)
25.2. I.R. e C.S. diferidos
Composição dos tributos diferidos ativos 2018 2017
Créditos tributários sobre: Prejuízos fiscais  41.211  39.370

Base negativa de C.S.  24.103  15.063
Diferenças temporárias: Variação cambial  23.365  12.572

Provisões  700  2.474
Derivativos não realizados  783  281
Tributos diferidos não constituidos  (90.161)  (69.760)

Composição dos tributos diferidos passivos 2018 2017
Débitos tributários sobre: AFRMM (i)  10.149  10.149

PPA Aquisição OCE  66.717  67.251
 76.865  77.399

Passivo diferido, líquido  76.865  77.399
(i) Na Cia., há saldo de I.R. diferido passivo calculado sobre a parcela de navios
construídos com recursos do AFRMM - Adicional de Frete da Marinha Mercante.
26. Seguros: A Cia. tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo
de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e 
operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes 
(informação não auditada) pela administração para cobrir eventuais sinistros, con-
siderando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos sem suas operações e 

a orientação de seus consultores de seguros.
Importância segurada

Tipo de Cobertura R$ USD mil
Patrimonial  73.251
Responsabilidade civil geral  10.000
Transporte nacional  500
Transporte internacional  5.000
Total 83.751 5.000
27. Plano de suplementação de aposentadoria – contribuição definida: Con-
templa benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administrado por 
entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência 
Social. Esse plano foi implementado em abril de 2008. As contribuições da patrocina-
dora apresentam-se como segue: • Contribuição mensal - destina-se à acumulação 
dos recursos necessários à concessão dos benefícios de renda. A contribuição 
dos participantes limita-se a 7,5% escalonado dos seus salários de participação, e 
a contribuição da Cia. pode atingir até 150% da contribuição dos participantes de 
acordo com o tempo de serviços de cada participante; • Contribuição suplementar - é 
realizada mensalmente pelo participante, em valor predefinido, o qual poderá sofrer 
alteração no mês/01/cada ano, esse tipo de contribuição não recebe contribuição 
por parte da empresa; • Contribuição esporádica - pode ser realizada em qualquer 
tempo, em valor livre e sem periodicidade definida. Esse tipo de contribuição não 
recebe contribuição por parte da Empresa. A Cia. também contratou junto à entidade 
independente um benefício de risco denominado “Pecúlio por morte”, cujas contri-
buições são efetuadas mensalmente pela Cia., e em caso de morte os beneficiários 
receberão os valores das contribuições efetuadas. Durante o exercício de 2018, o 
valor total das contribuições da Cia. para o plano foi de R$ 287 (2017 – R$ 131).

Marcos Roberto Tinti, Co-CEO; Leonardo Pimenta Gadelha, Co-CEO; Marcelo Jorge Martins, Diretor; Ricardo de Paula Luqui, Contador, CRC: 235.513/O-9-S-RJ; CPF 149.639.028-85

Advogados rejeitam 17 das  
19 medidas do pacote de Moro
Juristas apontam 
algumas 
propostas como 
inconstitucionais

Dezessete das 19 medi-
das enviadas ao Congresso 
Nacional pelo ministro da 
Justiça, Sergio Moro, fo-
ram rejeitadas pelo Instituto 
dos Advogados Brasileiros 
(IAB). Os pareceres feitos 
por relatores da Comissão de 
Direito Penal do IAB admiti-
ram, ainda assim com ressal-
vas, apenas duas das propos-
tas do Pacote Anticrime.

“O documento final, reu-
nindo todos os pareceres e se 
posicionando de forma con-
trária a quase todo o pacote, é 
um trabalho jurídico produzi-
do com honestidade intelectu-
al, exame crítico e observân-
cia dos princípios que devem 
reger o estado democrático de 
direito”, afirmou o presidente 
da Comissão de Direito Penal, 
Marcio Barandier.

 Dentre as medidas rejei-
tadas pelo IAB, estão as que 
visam a garantir a execução 
provisória da pena de prisão 
após a confirmação da sen-
tença pela segunda instância; 
abrandar a punição em casos 
de excesso na legítima defe-
sa; reformar a configuração 
do crime de resistência; al-
terar o regime jurídico dos 
presídios federais; evitar a 
prescrição e modificar o re-
gime de interrogatório por 
videoconferência.

“A experiência demonstra 
que o endurecimento penal 
não contribui para a redução 
da violência, mas apenas para 
o encarceramento em massa, 
que pode levar o sistema pe-
nal ao colapso”, afirmou o re-
lator Leonardo Yarochewsky, 
autor do parecer contrário à 
execução provisória da pena, 
antes do trânsito em julgado 
da sentença.

Para o advogado, a alte-
ração proposta no projeto é 
inconstitucional. “Dentro das 
regras do processo penal de-
mocrático, tendo como base 
o princípio da presunção da 
inocência, é inadmissível 
a execução antecipada da 
pena”, disse Yarochewsky.

O advogado criticou o fato 
de a proposta ter sido enviada 
ao Congresso Nacional, em fe-
vereiro último, quando já havia 
uma data marcada pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), o 

próximo dia 10 de abril, para 
o julgamento do mérito de três 
Ações Declaratórias de Cons-
titucionalidade (ADCs), que 
questionam a execução anteci-
pada da prisão.

Em uma delas, a ADC 44, 
protocolada pelo Conselho 
Federal da OAB, o IAB atua 
como amicus curiae (parte 
interessada). “A proposta do 
ministro da Justiça é, no mí-
nimo, uma desconsideração 
com o Supremo, que irá de-
cidir a questão”, criticou o 
criminalista.

Ações letais

Em relação às hipóteses de 
abrandamento da punição para 
os casos de excesso na legíti-
ma defesa, os relatores Carlos 
Eduardo Machado e Mário 
Fabrizio Polinelli aprovaram 
com ressalvas as propostas 
de alteração no Código Pe-
nal (CP), para evitar que elas 
abranjam as ações policiais. 
De acordo com o texto do pa-
cote, “o juiz poderá reduzir a 
pena até a metade ou deixar de 
aplicá-la, se o excesso decor-
rer de escusável medo, surpre-
sa e violenta emoção”.

Para Carlos Eduardo Ma-
chado, “essas hipóteses não 
podem ser aplicadas aos poli-
ciais, que são preparados para 
lidar com tais situações psico-
lógicas”. Segundo ele, “não 
é exagerado o temor de que a 
proposta tenha como objetivo 
uma permissão para ações le-
tais por parte dos agentes de 
segurança pública”.

Os relatores acolheram, 
também com ressalva, a mo-
dificação no CP, segundo a 
qual a autoridade policial po-
derá, se verificar que o agen-
te agiu realmente em legítima 
defesa, deixar de efetuar a 
sua prisão, sem prejuízo da 
investigação cabível.

“Concordamos com al-
teração, desde que fique es-
tabelecido que a autoridade 
policial deverá instaurar in-
quérito para apurar o fato e 
comunicar a sua decisão ao 
juiz competente e ao Minis-
tério Público em até 24 horas, 
para que o caso seja reavalia-
do e a necessidade de prisão 
do agente ou a adoção de ou-
tras medidas cautelares, devi-
damente analisada”.

Prazos de prescrição

Os relatores Sergio Chasti-
net Duarte Guimarães e Ivan 
Firmino Santiago da Silva 
deram parecer contrário à 
medida que visa à suspensão 

do prazo de prescrição das 
penas. “Longe de constituir 
um incentivo à impunidade, 
a prescrição penal obriga os 
órgãos estatais a realizarem 
a investigação criminal, a 
instrução e o julgamento den-
tro de um prazo razoável”, 
explicou Sergio Chastinet, 
na sustentação do parecer. 
De acordo com ele, “sem a 
prescrição penal, que é uma 
garantia individual relacio-
nada ao princípio da duração 
razoável do processo crimi-
nal, haveria um incentivo à 
inércia estatal”.

A medida que se destina a 
alterar o regime jurídico dos 
presídios federais foi rejeita-
da pela relatora Carolyne Al-
bernard. “A proposta defende 
que o juiz federal de execução 
penal passe a ter competência 
para julgar todos os delitos 
praticados durante o cumpri-
mento da pena dentro do es-
tabelecimento prisional fede-
ral”, informou a advogada.

“O projeto quebra a regra 
constitucional de fixação de 
competência, ao ferir o que 
está disposto no artigo 109 
da Constituição Federal”, 
criticou Carolyne. Ainda se-
gundo ela, “o regime jurídico 
sugerido aumentará a massa 
carcerária e tornará o aprisio-
namento mais cruel do que 
o Regime Disciplinar Dife-
renciado, conhecido como 
RDD”.

Maus tratos

A criminalista Kátia Ru-
binstein Tavares emitiu pa-
recer contrário à medida que 
tem o objetivo de ampliar as 
hipóteses para a realização de 
audiências por videoconfe-
rência, para que o preso não 
seja levado à presença física 
do juiz. “A lei em vigor im-
põe que o uso do sistema de 
videoconferência seja ado-
tado excepcionalmente, e a 
proposta afeta o exercício 
constitucional do direito à 
autodefesa”, criticou. Segun-
do ela, “o preso vitimado por 
maus-tratos na cadeia públi-
ca, por exemplo, dificilmente 
denunciará os culpados numa 
videoconferência em que es-
tará próximo ao carcereiro e 
distante do juiz”.

A respeito das medidas que 
têm o propósito de aprimorar 
a investigação de crimes, os 
relatores Antonio Pedro Mel-
chior e Maíra Fernandes afir-
maram que as propostas, que 
pretendem tornar regra pro-
cedimentos absolutamente 
excepcionais, como coleta de 

material genético de preso e 
infiltração de agente policial 
em uma organização crimi-
nosa, “merecem ser integral-
mente rejeitadas”.

Os relatores, porém, aco-
lheram a sugestão de alte-
ração da Lei 9.296/96, para 
alargar a possibilidade de 
interceptação em sistemas de 
informática e telemática, mas 
desde que, entre outras exi-
gências, “seja devidamente 
autorizada pelo juiz”.

O plenário do IAB apro-
vou, ainda, os pareceres dos 
relatores João Carlos Cas-
tellar, contrário à proposta 
que se destina a aumentar a 
efetividade do Tribunal do 
Júri; Christiano Fragoso, que 
rejeitou a alteração das regras 
do julgamento dos embargos 
infringentes; Claudio Bidi-
no, desfavorável à alteração 
do conceito de organização 
criminosa; Sergio Graziano, 
que refutou a elevação das 
penas em crimes relativos 
a armas de fogo; Leonardo 
Villarinho, que deu parecer 
contra as medidas que visam 
a aprimorar o perdimento de 
produto de crime; e Marcia 
Dinis, que rejeitou as altera-
ções voltadas para o uso do 
bem apreendido pelos órgãos 
de segurança pública.

Também foram acolhidos 
por aclamação os pareceres 
dos relatores Carlos Eduardo 
Rebelo, contra a reforma do 
crime de resistência; Thiago 
Bottino, que se opôs à intro-
dução de soluções negocia-
das no Código de Processo 
Penal e na Lei de Improbi-
dade; Ricardo Pieri, que não 
aceitou a alteração da compe-
tência para facilitar o julga-
mento de crimes complexos 
com reflexos eleitorais; An-
dré Nascimento e Renato To-
nini, contra as medidas que 
endurecem o cumprimento 
das penas e dificultam a sol-
tura de criminosos habituais; 
Carlos Eduardo Gonçalves, 
contrário à criminalização 
do uso de caixa dois em elei-
ções; e Diogo Mentor e Shei-
la Lustosa, que rejeitaram a 
introdução do “informante do 
bem” ou do whistleblower.

O documento será encami-
nhado à presidência da Câ-
mara dos Deputados pelo ad-
vogado e ex-deputado federal 
por 11 mandatos Miro Teixei-
ra, membro do IAB e desig-
nado consultor legislativo da 
entidade junto ao Congresso 
Nacional pela presidente do 
Instituto, Rita Cortez. O ple-
nário aprovou por aclamação 
os pareceres.

Cartões de crédito e de débito 
com informações em braile

Investimentos avançam 0,4% 
em fevereiro, aponta Ipea

No Brasil, cerca de 7% 
da população (16,5 milhões 
de pessoas) possui algum 
tipo de deficiência visual. 
Dessas, 15%, ou seja, 2,4 
milhões de pessoas necessi-
tam do Sistema Braile para 
acessar informações no seu 
dia a dia. Agora, essas pes-
soas poderão receber cartões 
de crédito e de movimenta-
ção de contas bancárias com 
as informações em braile. 
Foi aprovado nesta quinta-
feira, na Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH), o PLC 
84/2018 (Projeto de Lei da 
Câmara).  

De autoria do ex-deputa-
do federal Rômulo Gouveia, 
falecido em 2018, a proposta 
seguiu para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ), informou a 
agência Senado. Com a me-
dida, os correntistas cegos 
terão acesso a um kit que 
conterá uma etiqueta de fil-
me transparente afixado no 
cartão com identificação em 
braile do tipo de cartão e os 
seis dígitos finais.

Também faz parte do kit 
um porta-cartão com as in-
formações, em braile, neces-

sárias ao uso do cartão, como 
número e tipo de cartão, ban-
deira, nome do emissor, data 
de validade, código de segu-
rança e nome do portador do 
cartão. O porta-cartão deverá 
ter tamanho suficiente para 
que constem todas as infor-
mações e ser conveniente ao 
transporte. Não deve haver 
nenhum custo adicional para 
os usuários.

O relator da matéria, sena-
dor Flávio Arns (Rede-PR) 
afirmou que a medida é sim-
ples, barata e eficaz. Segun-
do o parlamentar, a proposta 
também corresponde ao que 
prevê o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei 8.078, 
de 1990), que assegura direi-
to a informações adequadas 
e claras sobre os diferentes 
produtos e serviços presta-
dos.

Flávio Arns destacou que 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) concor-
dou com a proposta. Além 
disso, o deficiente visual é 
dependente dos seus car-
tões para uma maior garan-
tia de sua autonomia, uma 
vez que a moeda corrente 
não possui identificação 
pelo toque.

O Indicador Ipea de 
Formação Bruta de Capi-
tal Fixo (FBCF) reportou 
nesta quinta-feira que os 
investimentos cresceram 
0,4% em fevereiro em 
relação ao mês anterior. 
Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), o resultado 
sucedeu o crescimento de 
2,1% em janeiro, quando 
os investimentos foram 
afetados positivamente 
pelas operações de comér-
cio exterior envolvendo 
plataformas de petróleo.

Na comparação entre o 
trimestre terminado em fe-
vereiro e o terminado em 
novembro, os investimentos 
apresentam alta de 1,1%. Na 
comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, o in-
dicador registrou aumento 
mais expressivo, de 10,1%. 
Com isso, o crescimento 
acumulado em doze meses 
chegou a 5,2%.

Na comparação com o 

ajuste sazonal, o consu-
mo aparente de máquinas 
e equipamentos (Came) – 
cuja estimativa corresponde 
à produção interna, retirada 
as exportações e acrescida 
as importações – apresentou 
crescimento de 2,9% em fe-
vereiro.

O indicador de constru-
ção civil, por sua vez, re-
cuou 1,2% na comparação 
dessazonalizada. Com isso, 
o trimestre terminado em 
fevereiro mostra um resul-
tado praticamente estável, 
com elevação de 0,2% ante 
o período imediatamente an-
terior.

O terceiro componen-
te da FBCF, classificado 
como outros ativos fixos, 
apresentou queda de 0,6% 
na passagem de janeiro para 
fevereiro. Na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, a construção 
civil registrou variação ne-
gativa de 0,8%, apurou a 
agência Brasil.
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Companhia Brasileira de Offshore
CNPJ: 13.534.284/0001-48

1. Contexto operacional: A Cia. Brasileira de Offshore (“Cia.”) é uma S.A. de ca-
pital fechado e foi constituída no ano de 1978. Sua sede está localizada na Av. do
Contorno, 2, Barreto, Niterói/RJ. A Cia. tem como objeto social a prestação de
serviços marítimos especiais em alto mar, submarino e entre portos e instalações
de extrações de minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e a prestação
de serviços marítimos de apoio a essas atividades; navegação de apoio marítimo;
serviços de reboque e de socorro marítimo; a importação e/ou exportação de bens
e serviços relacionados com as demais atividades sociais; a representação e/ou
agenciamento de empresas de navegação, nacionais ou estrangeiras; e a partici-
pação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, seja como quotista, acio-
nista ou outra modalidade. As fontes de receita da Cia. são, exclusivamente, oriun-
das do afretamento de embarcações, mediantes contratos firmados,
substancialmente, com um único cliente. Em 31/12/18, a frota da CBO é composta
por 31 embarcações. A emissão dessas DFs foi autorizada pela administração da
Cia. em 28/03/19. 1.1. Atividades operacionais da controlada direta da Cia.:
CBO Serviços Marítimos Ltda. - segmento: apoio marítimo: A CBO Serviços
Marítimos Ltda. (“CSM”) tem como objeto social a prestação de serviços marítimos
especiais em alto mar, submarino e entre portos e instalações de extrações de
minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e a prestação de serviços marí-
timos de apoio a essas atividades; navegação de apoio marítimo; serviços de re-
boque e de socorro marítimo; a importação e/ou exportação de bens e serviços
relacionados com as demais atividades sociais; a representação e/ou agenciamen-
to de empresas de navegação, nacionais ou estrangeiras; e a participação em
outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, seja como quotista, acionista ou
outra modalidade. A Cia. detém 99,9998% das ações da CSM. 1.2. Reorganização 
societária: Em 30/11/17, conforme deliberado em AGE, foi aprovada a incorpora-
ção reversa da, até então controladora, Oceana Navegação S.A. (Navegação) pela
Cia. Esta reorganização societária ocorreu com os seguintes eventos societários 
na controladora: • Cisão parcial da participação que a Navegação possuía na Alian-
ça para a Oceana Estaleiro S.A. (Estaleiro). • Incorporação reversa da Navegação
pela Cia., tendo como efeito, dentre outros, a extinção da Navegação. Os laudos 
de avaliação contábil da parcela cindida do Estaleiro para a Navegação e de incor-
poração da Navegação na Cia., foi elaborado por empresa especializada contrata-
da pela administração do Grupo CBO, estando de acordo com o pretendido na
realização da operação de cisão com incorporação das parcelas cindidas e incor-
poração reversa. A reorganização societária tem como objetivo melhorar o geren-
ciamento dos ativos do Grupo CBO, de forma a tornar mais eficiente e rápida a
identificação de novas sinergias das atividades operacionais, além de simplificar a
estrutura societária. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. Base de 
preparação e apresentação: As DFs foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo CPC e
evidenciam todas as informações relevantes próprias das DFs, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As
DFs foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no
caso de ativos financeiros e passivos financeiros derivativos, é ajustado para refle-
tir a mensuração ao valor justo. A preparação de DFs requer o uso de certas esti-
mativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da admi-
nistração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade,
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
DFs, estão divulgadas na Nota 3. a) DFs individuais: As DFs individuais da Cia.
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo
CPC, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das DFs, e somente
elas, as quais são consistentes com às utilizadas pela administração em sua gestão. 
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário. b) Novas práticas contábeis adotadas: As seguin-
tes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1/01/18.
Os impactos na Cia. estão abaixo descritos. CPC 48 - “Instrumentos Financeiros”
– O CPC 48 substituiu as disposições do IAS 39/CPC 38 que se referem ao reco-
nhecimento, classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros, desre-
conhecimento de instrumentos financeiros, redução ao valor recuperável de ativos
financeiros e contabilidade de hedge. A Cia. optou pelo método de transição modi-
ficado cujos valores comparativos não são reapresentados. A adoção do CPC 48
Instrumentos Financeiros a partir de 1/01/18 resultou em alterações nas políticas
contábeis, no entanto, considerando a avaliação efetuada pela Cia., não houve
impacto material ou ajustes em 1/01/18 devido à nova norma. Após as devidas
revisões relacionadas ao impacto da nova norma em 1º janeiro de 2018, os impac-
tos nas DFs da Cia. são: As alterações no que se referem a adoção do novo mo-
delo contábil proposto pelo CPC 48, estão relacionadas ao impairment de ativos
financeiros, conforme a atual abordagem, abandona-se o modelo de perda incor-
rida em favor da abordagem de perda de crédito esperadas. A Cia. realizou análise
detalhada do seu modelo de negócio e adotou o modelo de “aging list”, pois consi-
derou como base seu setor de atuação e suas análises internas e não identificou
impactos em relação as suas análises de provisão para crédito de liquidação duvi-
dosa. A Cia. utiliza contratos de Swap para proteger determinados contratos de
empréstimos da exposição cambial. Os contratos são reconhecidos como ativos
financeiros ou passivos financeiros (a depender da marcação a mercado) mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. Não há alterações no reconhecimento
e mensuração com a vigência da nova norma. A Cia. mantém aplicações financei-
ras restritas como garantias para determinados empréstimos. Essas aplicações
são reconhecidas como ativos financeiros mantidos para arrecadar fluxos de caixa
e não há alteração no reconhecimento e mensuração com a vigência da nova
norma. CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes” – Em substituição ao
pronunciamento CPC 30 – “Receitas” e CPC 17 - “Contratos de Construção”, as
alterações abrangem a transferência de controle de bens ou serviços para o clien-
te para o efetivo reconhecimento da receita, assim tal princípio substituiu o que era
previsto até então, o reconhecimento de receita conforme a transferência dos riscos
e benefícios. A Cia. optou pelo método de transição modificado, cujos nºs. compa-
rativos não foram reapresentados. A Cia. segue a estrutura conceitual da norma,
baseada no modelo de cinco etapas: (i) identificação de contratos com clientes; (ii)
identificação de obrigações de desempenho nos contratos; (iii) determinar o preço
da transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho
prevista nos contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de
desempenho é atendida. O padrão de rotina para a transferência dos serviços na
Cia. é baseado nas diárias definidas em contratos, portanto ocorre de forma homo-
gênea e seu reconhecimento é registrado mensalmente conforme a prestação dos
serviços. Assim, os impactos são relacionados a divulgação pelo fato de determi-
nados contratos abrangerem afretamento e prestação de serviços marítimo, e que
estão demonstrados, conforme sua natureza na Nota 21. Não há alterações em
relação ao reconhecimento e mensuração das receitas da Cia. No que se refere à
interpretação ICPC 21 – “Transações em moeda estrangeira”, que também entrou
em vigor em 1/01/18 e provê esclarecimentos sobre a data da transação a ser
usada para conversão de adiantamentos feitos ou recebidos em transações de
moeda estrangeira, a Cia. não identificou alterações e impactos nas DFs. 2.2.
Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Os itens incluídos nas DFs da Cia. são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). As
DFs estão apresentadas em Real (“R$”), que é a moeda funcional da Cia. e, tam-
bém, a moeda de apresentação do Grupo CBO. Considerando que em 2018 hou-
ve o término do projeto de expansão de construção das embarcações e gradual
aumento de receita com afretamento de embarcações, inclusive com o afretamen-
to a partir do final de 2018 de embarcações que foram concluídas no ano, a Cia.
avaliou os correspondentes impactos dos investimentos e aumento da represen-
tatividade das receitas, ambos denominados em dólares norte-americanos, na
determinação de sua moeda funcional. O resultado dessa avaliação, resultou em
alteração na sua moeda funcional de Reais (R$) para dólares norte-americanos
(US$), com adoção a partir de 1/01/19. b) Transações e saldos: As operações
com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as
taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação,
quando os itens são remensurados. Os ganhos e perdas cambiais resultantes da
liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do
exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são
reconhecidos na demonstração do resultado. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: 
Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignifican-
te de mudança de valor. 2.4. Aplicações financeiras restritas: Incluem investi-
mentos que, por motivos contratuais ou outras questões do negócio, permanecem
com sua movimentação restrita. Caso a administração tenha expectativa de que o

evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a parcela relacionada é classifica-
da para o ativo circulante. Caso contrário, o valor é mantido no ativo não circulante. 
2.5. Ativos financeiros: 2.5.1. Classificação: Até 31/12/17, a Cia. classificava 
seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado e custo amortizado. A classificação 
dependia da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A partir 
de 1/01/18 a Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
Mensurados ao valor justo por meio do resultado (Nota 2.5.2 a)). Mensurados ao 
custo amortizado (Nota 2.5.2 b)). 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: A men-
suração inicial não foi alterada com a adoção do CPC 48. Subsequentemente os 
ativos financeiros eram baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; nesse último caso, desde que a Cia. 
tivesse transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de proprie-
dade. Os ativos financeiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado eram, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis 
eram contabilizados pelo custo amortizado usando o método de taxa efetiva de 
juros. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado eram apresentados na 
demonstração do resultado em “Outros ganhos (perdas), líquidas”, no período em 
que ocorressem. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo 
de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apre-
sentados na demonstração do resultado. a) Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado: Os ativos que não atendem os critérios de custo amortizado 
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas 
em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente ao valor justo 
por meio do resultado são reconhecidos no resultado, no período em que ocorrem. 
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e estão divul-
gados na Nota 5. b) Custo amortizado: Os ativos, que são mantidos para coleta 
de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de caixa representam apenas o 
pagamento do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As recei-
tas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas 
financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas 
devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados 
em “Outras receitas operacionais, líquidas”. As perdas por impairment, quando 
ocorridas, são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resul-
tado. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado estão divulgados na 
Nota 5. 2.5.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimo-
nial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a in-
tenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e 
deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insol-
vência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.5.4. Impairment de ativos fi-
nanceiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: A Cia. avalia na data de 
cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deterio-
rado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhe-
cimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de 
perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou 
grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. O mon-
tante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contá-
bil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo 
os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros 
em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o 
valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. A Cia. pode men-
surar o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço 
de mercado observável. Se, em um período subsequente, o valor da perda por 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um 
evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anterior-
mente será reconhecida na demonstração do resultado. 2.6. Instrumentos finan-
ceiros derivativos: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo 
na data em que um contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, 
mensurados ao seu valor justo. As variações no valor justo desses instrumentos 
financeiros derivativos são reconhecidas imediatamente na demonstração do re-
sultado na rubrica “Resultado com instrumentos financeiros derivativos” (Nota 23). 
Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos utilizados no negócio da 
Cia. estão divulgados na Nota 8. 2.7. Contas a receber de clientes: Correspondem 
aos valores a receber pela prestação de serviços de apoio marítimo e afretamento. 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber 
são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo 
não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método da taxa efetiva de juros menos a constituição de perdas estimadas de 
créditos de liquidação duvidosa (“impairment”). 2.8. Estoques: São demonstrados 
ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação 
dos estoques é o da média ponderada móvel. Os estoques compreendem, subs-
tancialmente, equipamentos sobressalentes, materiais para a manutenção das 
embarcações e importações em andamento, que são demonstradas ao custo acu-
mulado de cada importação. 2.9. Intangível: Contrato de afretamento: Os con-
tratos de afretamento adquiridos em uma combinação de negócios foram reconhe-
cidos pelo valor justo na data da aquisição. Os contratos de afretamento têm vida 
útil finita e são contabilizados pelo seu valor de custo menos amortização acumu-
lada. A amortização é calculada usando o método linear durante o prazo dos con-
tratos. 2.10. Imobilizado: É mensurado pelo seu custo histórico, menos deprecia-
ção acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento 
relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômi-
cos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segu-
rança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros 
reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, 
quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros 
ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus 
valores residuais durante a vida útil ponderada estimada, como segue: Anos: Edi-
ficações e benfeitorias em bens de terceiros: 24; Bens flutuantes (Embarcações): 
23; Equipamentos e instalações: 9; Outros: 6. Os valores residuais e a vida útil dos 
ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o 
valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos 
e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com 
o seu valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacio-
nais, líquidas” na demonstração do resultado. 2.11. Impairment de ativos não
financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amor-
tização e são testados anualmente para identificar eventual necessidade de redu-
ção ao valor recuperável (“impairment”). Os ativos que estão sujeitos à amortização
são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu
valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo
menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de avaliação os
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa
identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Os ativos
não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subse-
quentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do
balanço. 2.12. Contas a pagar aos fornecedores: São obrigações a pagar por
bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios e adianta-
mento de clientes, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apre-
sentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método de taxa efetiva de juros. 2.13. Empréstimos e financiamentos: São re-
conhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação 
e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferen-
ça entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os
empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos
que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo

menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financia-
mentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção 
ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, de-
manda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda 
pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável 
que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais 
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos 
são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 2.14. Provi-
sões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhe-
cidas quando: (i) A Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada (construc-
tive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser 
estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais futuras. 
O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações similares, a 
probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe 
de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabi-
lidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma 
classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes 
dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do 
dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.15. I.R. corrente e di-
ferido: As despesas de I.R. do exercício compreendem os impostos correntes e 
diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resul-
tado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. O encargo de I.R. 
corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou subs-
tancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da 
Cia. atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos sobre a renda com rela-
ção às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpre-
tações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estima-
dos de pagamento às autoridades fiscais. O I.R. corrente é apresentado líquido, no 
passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes an-
tecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O I.R. diferido é 
reconhecido usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias 
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus va-
lores contábeis nas DFs. Entretanto, o I.R. diferido não é contabilizado se resultar 
do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja 
uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resulta-
do contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O I.R. diferido ativo é reconhe-
cido somente até o limite recuperável esperado pela administração. Os tributos 
diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o 
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos forma, 
impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes 
países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. 2.16. Bene-
fícios a empregados: A Cia. faz contribuições para planos de seguro de pensão 
públicos ou privados de forma obrigatória, contratual ou voluntária, não tem qualquer 
obrigação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As 
contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quan-
do devidas, as contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas como um 
ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos paga-
mentos futuros estiver disponível. 2.17. Reconhecimento da receita: A receita 
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comer-
cialização de produtos, serviços e da operação de afretamento de embarcações 
no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos e das 
devoluções. A Cia. reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensu-
rado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das 
atividades, conforme descrição a seguir: a) Prestação de serviços e afretamento: 
A Cia. afreta embarcações e presta serviços marítimos especiais em alto mar, de 
transporte marítimo de materiais e equipamentos entre portos e instalações de 
extrações minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e serviços marítimos 
de apoio a essas atividades. Esses serviços são prestados com base em contrato 
de preço fixo com eficiência medida em bases mensais. Os períodos dos contratos, 
geralmente, variam entre 2 a 8 anos, renováveis pelo mesmo período caso as 
partes envolvidas não se posicionem de forma contrária. A Cia., quando na pres-
tação do serviço e não recebimento do relatório de medição das empresas toma-
doras, realiza provisões com base no contrato, reconhecendo a receita dentro de 
sua competência. O relatório de medição recebido posteriormente reflete o valor 
das diárias contratadas. b) Receita financeira: É reconhecida conforme prazo 
decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. 
A receita de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do re-
sultado é incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. A 
receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o 
método de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como 
parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da 
aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro 
exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de 
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros 
efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da 
provisão para perdas). 2.18. Distribuição de dividendos e JSCP: É reconhecida 
como um passivo nas DFs ao final do exercício, quando aplicável, com base no 
estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisiona-
do na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho 
de Administração. O benefício fiscal dos JSCP, quando aplicável, é reconhecido 
na demonstração de resultado. 2.19. Investimento em controlada: O investimen-
to em sociedade controlada é registrado e avaliado pelo método de equivalência 
patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como receita (ou despesa) ope-
racional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações 
a realizar entre a Cia. e sua controlada são eliminados na medida da participação 
da Cia.; perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação 
forneça evidências de perda permanente (“impairment”) do ativo transferido. 3. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: São continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. No final de 2018 
houve o término do projeto de expansão de construção das embarcações e gradu-
al aumento de receita com afretamento de embarcações, a Cia. avaliou os corres-
pondentes impactos dos investimentos e aumento da representatividade das re-
ceitas, ambos denominados em dólares norte-americano, na determinação de sua 
moeda funcional. O resultado dessa avaliação, resultou em alteração na sua moe-
da funcional de Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$), com adoção a 
partir de 1/01/19. 3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em 
premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estima-
tivas contábeis resultantes poderão diferir dos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade 
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir: a) Provisões para contin-
gências: No curso normal de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser 
acionado judicialmente. As provisões para ações judiciais são estimadas pela ad-
ministração em conjunto com seus assessores legais, considerando provável des-
fecho da respectiva contingência em desembolso financeiro. As provisões são 
mensuradas com base na melhor estimativa da administração, consubstanciada 
na opinião de seus assessores legais, sobre o provável desembolso futuro que uma 
ação judicial pode gerar para a Cia. Para ações judiciais de natureza trabalhista, a 
provisão é estimada com base na experiência histórica e com o melhor conheci-
mento que a administração tem sobre fatos e circunstâncias relevantes relaciona-
das. b) Ativos imobilizados e intangíveis com vida útil definida: Depreciação 
e amortização são registradas de forma a reconhecer no resultado do exercício a 
proporção de uso dos ativos avaliados, com exceção dos terrenos e dos imobiliza-
dos em andamento, considerando as suas vidas úteis estimadas, utilizando o mé-
todo de cálculo linear. Vidas úteis estimadas são determinadas com base na expe-
riência prévia e com o melhor conhecimento da administração, e são revisadas 
anualmente. c) I.R.: A Cia. está sujeita ao imposto sobre a renda no país em que 
opera. É necessário um julgamento significativo para determinar a provisão para 
impostos sobre a renda. Em muitas operações, a determinação final do imposto é 
incerta. A Cia. também reconhece provisões por conta de situações em que é 
provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado 
final dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, 
essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período 
em que o valor definitivo é determinado. As variações das estimativas de 10% sobre 
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Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em MR$ Demonstração do resultado em 31 de dezembro   
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma

Demonstração do resultado abrangente em 31/12 Em MR$

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em MR$

Demonstrações dos fluxos de caixa Em MR$

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 
31/12/2018 Em mR$, exceto quando indicado de outra forma

Res. de 
capital

Ajuste 
de ava- Pre-

Nota

Incen-
tivos 

fiscais

liação 
patri-

monial

juízos 
acumu-
lados Total

Em 31/12/2016 336.602  207  (393.951)  (57.142)
Aumento de capital social 20(a) 145.000 145.000
Integral. de capital por incorp.20(a) 535.386 535.386
Incorp. das variações patrim.  3.253  3.253
Ganho por diluição da 
participação societária  44.867  44.867
Prejuízo do exercício  (51.674)  (51.674)
Em 31/12/2017 1.016.988  207  44.867(442.372) 619.690
Prejuízo do exercício  (331.853)(331.853)
Em 31/12/2018 1.016.988  207  44.867(774.225) 287.837

Ativo Nota 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 7  87.203  21.354
Contas a receber 9  78.094  41.042
Estoques 1.345  2.829
Partes relacionadas 12  7.753  855
Tributos a recuperar 11  18.806  18.510
Instrumentos financeiros derivativos 8  323
Despesas antecipadas  13.708  4.685
Outros ativos 10  14.052  13.623
Total do ativo circulante  219.939  102.898

Não circulante
Aplicações financeiras restritas 7  58.234  22.249
Ativo indenizatório 19  28.435  25.437
Tributos a recuperar 11  54.403  53.547
Depósitos judiciais 19  1.520  1.520

 142.592  102.753
Investimentos 13  36.633  52.178
Imobilizado 14  3.694.694  3.387.279
Intangível 15  17.861  24.655
Total do ativo não circulante  3.891.780  3.566.865

Total do ativo  4.111.719  3.669.763
Passivo e patrimônio líquido Nota 2018 2017
Circulante

Empréstimos e financiamentos 16  320.966  131.717
Fornecedores e outras contas a pagar 17 29.829  14.456
Salários e encargos trabalhistas 18  18.693  12.788
Impostos e contribuições a pagar  265  693
Partes relacionadas 12  64.224  75.215
Total do passivo circulante  432.632  234.869

Não circulante
Partes relacionadas 12  22.108  27.904
Empréstimos e financiamentos 16  3.238.922  2.639.192
Provisão para contingências 19  27.551  24.618
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos 24  102.669  123.490
Total do passivo não circulante  3.391.250  2.815.204
Total do passivo  3.825.227  3.050.073
Patrimônio líquido 20

Capital social  1.016.988  1.016.988
Reservas de capital  207  207
Ajuste de avaliação patrimonial  44.867  44.867
Prejuízos acumulados  (774.225)  (442.372)

Total do patrimônio líquido  287.837  619.690
Total do passivo e do patrimônio líquido  4.111.719  3.669.763

Nota 2018 2017
Receitas de serviços prestados 21  692.125  447.260
Custos dos serviços prestados 22  (316.916)  (272.063)

Lucro bruto  375.209  175.197
Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas 22  (46.073)  (36.799)
Resultado de equivalência patrimonial 13  (8.020)  (52.115)
Outras despesas (receitas) operacionais, líquidas  (3.012)  2.187

Lucro operacional  318.104  88.470
Receitas financeiras  5.983  5.416
Despesas financeiras  (163.825)  (98.918)
Resultado com derivativos 8  1.552  478
Variação cambial, líquida  (503.931)  (47.120)

Resultado financeiro 23  (660.221)  (140.144)
Prejuízo antes do I.R. e da C.S.  (342.117)  (51.674)
I.R. e C.S. 24

Diferidos  10.264
Prejuízo do exercício  (331.853)  (51.674)
Prejuízo básico e diluído por ação - em R$ 20(d) (0,0048) (0,0007)

2018 2017
Prejuízo do exercício  (331.853)  (51.674)
Outros resultados abrangentes
Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Total do resultado abrangente do exercício  (331.853)  (51.674)

Fluxos de caixa das atividades operacionais Nota 2018 2017
Prejuízo antes do I.R. e C.S. (342.117)  (51.674)
Ajustes do prejuízo antes do I.R.:
Depreciação e amortização 14 215.480  93.540
Equivalência patrimonial 13  8.020  52.115
Provisão para contingência 19  (65)  284
Resultado com derivativos 8  (1.552)  (478)
Atualiz. de aplicação financeira e aplicação financeira 
restrita 7  (3.540)  (1.541)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 667.321  131.391

 543.547  223.637
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 9  (37.052)  33.023
Estoques 1.491  (128)
Tributos a recuperar 11  (1.458)  15.699
Despesas antecipadas  (9.023)  5.694
Outros ativos 10  (429)  (7.371)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 17 15.204  4.725
Salários e encargos trabalhistas 18  5.905  4.809
Impostos e contribuições a pagar  (10.985)  (1.121)
Caixa gerado pelas atividades operacionais  507.202  278.967
Juros recebidos  2.121  1.432
Juros pagos 16 (103.954)  (84.146)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  405.368  196.253
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em controladas 13  (55.000)
Aquisição de imobilizado e intangível 14 (501.406) (559.069)
Partes relacionadas - Empréstimos a controladas  (40.655)  (17.737)
Partes relacionadas - Rec. de emprést. de controladas  10.216
Instrumentos financeiros derivativos 8  1.229  (1.262)
Aplicações financeiras restritas - aplicação 7  (35.385)  (22.141)
Aplicações financeiras restritas - resgate 7  818
Caixa aplicado nas atividades de investimento (565.183) (655.209)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 16  400.504  540.878
Amortização de empréstimos e financiamentos 16 (150.121) (231.245)
Custos de transação de financiamento  (24.719)  (15.014)
Integralização de capital   145.000
Caixa gerado pelas ativid. de financiam.  225.664  439.619
Aumento (redução) no caixa e equiv. de caixa, líq.  65.849  (19.338)
Caixa e equivalentes de caixa no exercício  21.354  40.651
Saldo de caixa oriundo da incorporação  41
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  87.203  21.354
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as provisões para cálculos dos impostos, não afetam significativamente os ativos 
e passivos correntes e diferidos no exercício. d) Provisão para faturamento: Quan-
do da prestação do serviço e não recebimento do relatório de medição do cliente, 
a Cia. realiza provisão da receita de serviço já realizado, porém não faturado, com 
base no contrato entre as partes, dentro de sua competência. 4. Gestão de risco 
financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da Cia. o expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda), risco de 
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Cia. concentra-
-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais 
efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos financeiros 
derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é realizada 
pela tesouraria, 2º as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. A te-
souraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. O Conselho 
de Administração avalia e aprova todas as operações que geram obrigações da 
Cia., incluindo os planos de proteção por meio de Swap, acima do limite de mate-
rialidade estipulado em R$ 500. a) Risco de mercado: Risco cambial: As opera-
ções da Cia. estão expostas ao risco cambial decorrente de exposições a algumas 
moedas, basicamente com relação ao dólar norte-americano. O risco cambial de-
corre de operações comerciais futuras e ativos e passivos indexados a moedas 
estrangeiras. A administração estabeleceu uma política que exige que a Cia. admi-
nistre seu risco cambial em relação a sua moeda funcional. A Cia., cujas operações 
estão expostas ao risco cambial, são requeridas a proteger suas posições via 
operações de Swap, efetuadas sob a orientação da tesouraria. O risco cambial 
ocorre quando operações comerciais futuras, ativos ou passivos registrados são 
mantidos em moeda diferente da moeda funcional da entidade. Além do risco 
cambial inerente às operações, a Cia. possui empréstimos e financiamentos con-
tratados em dólar norte-americano. Os fluxos de caixa referente à amortização 
destes empréstimos e financiamentos não estão expostos a riscos cambiais em 
decorrência da proteção natural gerada pela parcela da receita em dólar norte-a-
mericano das operações. A administração, considerou a projeção do dólar dos 
Estados Unidos para 31/12/19 de R$ 3,80, conforme edição do Relatório de Mer-
cado Focus do BACEN de 18/01/19 para testar a sensibilidade do balanço e do 
resultado às variações do dólar. O teste consiste em um cenário de stress do 
câmbio citado anteriormente do dólar norte americano frente ao real em 25% (pos-
sível) e 50% (remoto). Os resultados são apresentados abaixo:

Posição em 31/12/18 Cenários
Ativos 
financ. 

indexadas ao 
US$ mil

Passivos 
financ. indexa-
dos ao US$ mil

Posição 
líquida  

indexada ao 
US$ mil

US$ mil

Provável
Possível ∆ 

25%
Remoto ∆ 

50%
3,80 4,75 5,70

58.234 (3.559.404) (3.501.170) (3.433.583) (4.291.978) (5.150.374)
58.234 (3.559.404) (3.501.170) (3.433.583) (4.291.978) (5.150.374)

Efeito no resultado e no patrimônio líquido 67.587 (790.808) (1.649.204)
Cotação em 31/12/18: R$ 3,87
Os ativos financeiros da Cia., atrelados ao dólar norte-americano são referentes as 
aplicações financeiras restritas, dadas em garantia para determinados empréstimos 
(Nota 16). Em caso de redução da moeda norte- americana, a variação para o ce-
nário possível e remoto seriam o mesmo, porém com o efeito inverso. b) Risco de 
crédito: É administrado corporativamente. O risco de crédito decorre, majoritaria-
mente, de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, instrumentos financeiros 
derivativos e depósitos em bancos e outras instituições financeiras. A Cia. mantém 
seus investimentos em bancos e instituições financeiras de primeira linha. c) Risco 
de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da Cia., no 
qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar 
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. A te-
souraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de juros, 
depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo instrumentos com 
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente 
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Em 31/12/18, a Cia. 
apresentou capital circulante líquido negativo no montante de R$ 214.025 (em 
31/12/17 - R$ 131.971), demonstrando uma característica do setor de apoio marí-
timo, que opera alavancado pelo incentivo do FMM, incentivo esse que é utilizado 
para construção de embarcações. No exercício de 2018, a Cia. teve uma geração 
de caixa operacional líquido no montante de R$ 413.178, demonstrando a capaci-
dade em gerar caixa em sua operação de navegação. A Cia. projeta para 2019 uma 
geração de caixa, substancialmente maior devido a operação em todo o exercício 
de 2019 das 5 novas embarcações do tipo ATHS18000, que foram entregues du-
rante o ano de 2018. Cerca de 99% dos contratos de empréstimos são atrelados 
ao dólar norte-americano. Visando se proteger da exposição cambial, e cumprir 
com as suas obrigações de caixa, a Cia. tem parte das suas receitas de prestação 
de serviços e afretamento marítimo firmados em contratos de diárias estipuladas 
em dólares norte-americanos para cobrir o serviço da dívida e não ficar exposta a 
variação cambial dos empréstimos e financiamentos. Além disso, a controladora, 
Oceana Offshore S.A., garante, quando necessário, a liquidez das dívidas de curto 
prazo da Cia. por meio de notas promissórias, conforme Nota 12. A gestão de caixa 
é efetuada de maneira consolidada para todas as empresas do Grupo CBO, no 
qual a Cia. está inserida. Em 27/10/17, foram celebrados aditivos aos contratos de 
financiamentos a Cia. e o BNDES, com a suspensão do pagamento do principal 
da dívida, por um prazo médio de 15 meses, mantendo-se o pagamento dos juros 
inicialmente acordado, contribuindo para o equilíbrio do capital circulante líquido. 
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos e os passivos 
financeiros derivativos que são liquidados em uma base líquida pela Cia., por faixas 
de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço 
patrimonial e a data contratual do vencimento. Os passivos financeiros derivativos 
estão incluídos na análise se seus vencimentos contratuais forem essenciais para 
um entendimento dos fluxos de caixa. Os valores divulgados na tabela a seguir são 
os montantes aproximados dos fluxos de caixa não descontados contratados. Os 
resultados são apresentados abaixo.

Menos  
de 1 ano

Entre 1 e  
2 anos

Entre 2 e  
6 anos

Acima de  
6 anos Total

Em 31/12/18
Emprést. e financtos. 444.515 781.393 1.944.152 1.439.329 4.609.389
Fornecedores 28.484     29.829

472.999 781.393 1.944.152 1.439.329 4.639.218
Em 31/12/17
Emprést. e financtos. 206.038 317.411 867.450 2.273.744 3.664.643
Fornecedores 14.456     14.456

220.494 317.411 867.450 2.273.744 3.679.099
4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de 
manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, 
a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. A Cia. concentrou em 2018 seus riscos em torno de empréstimos de 
LP associados à construção das embarcações e sua operacionalização para o seg-
mento de navegação. A administração mitiga os riscos de liquidar suas obrigações 
de empréstimos de LP por meio do fluxo de caixa gerado pelas operações de apoio 
marítimo, que mantém periodização de realização semelhante aos vencimentos 
das parcelas dos contratos de empréstimos relacionados. Adicionalmente, a admi-
nistração da Cia. monitora seus fluxos de caixa através de modelos específicos de 
acordo com a maturidade da projeção das entradas e saídas de caixa, realizando 
reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez da Cia. e revisão das proje-
ções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se 
que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 
pelo valor contábil, menos a perda (“impairment”) no caso de contas a receber, 
estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo classifica os instrumentos 
financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os 
diferentes níveis foram definidos como segue: • Preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1); • Informações, além 
dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis pelo mercado para 
o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou 
seja, derivados dos preços) (Nível 2); • Informações para os ativos ou passivos que 
não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas não 
observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e passivos no Nível 2 no modelo 
de avaliação do valor justo apresentado.
5. Instrumentos financeiros por categoria 2018 2017
Ativos
Custo amortizado: Caixa e equivalente de caixa  87.203  21.354
Contas a receber  78.094  41.042
Partes relacionadas  7.753  855
Ativo indenizatório  28.435  25.437
Valor justo por meio do result.: Instrum. financeiros derivativos  323

Aplicações financeiras restritas  58.234  22.249
 260.042  110.937

Passivos
Custo amortizado: Fornecedores e outras contas a pagar  29.829  14.456
Empréstimos e financiamentos 3.559.888 2.770.909
Partes relacionadas  86.332  103.119

3.676.049 2.888.484
A administração entende que o contas a receber, fornecedores e outras contas a 
pagar estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo mé-
dio de recebimento e pagamento da Cia. A administração avaliou as condições de 
mercado correntes em relação aos empréstimos e financiamentos de LP e concluiu 
que estes valores estão maiores do que o valor justo, não representando qualquer 
evidência de subavaliação dos empréstimos e financiamentos no passivo da Cia. 
6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos ativos 
financeiros que não estão vencidos ou impaired é avaliada mediante referência às 
classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre 
os índices de inadimplência de contrapartes (Nota 4.1 (b)).  7. Caixa e equiv. de 
caixa, aplic. financ. e aplicações financ. restritas 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa (i) 11.787 20.999
Incorporação 42
Aplicações financeiras (ii) 75.416 313
Aplicações financeiras restritas (iii) 58.234 22.249

145.437 43.603
Circulante (87.203) (21.354)
Não circulante 58.234 22.249
(i) O caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquida-
ção de obrigações de curto prazo da Cia.; (ii) As aplicações financeiras são clas-
sificadas em caixa e equivalentes de caixa devido a sua característica de liquidez 
imediata, intenção da Cia. e de suas controladas em utilizá-las para liquidação de 
obrigações de curto prazo e risco insignificante de mudança de valor. (iii) A Cia. 
mantém aplicações restritas para garantia de cartas de fianças e empréstimos (Nota 
16). A tabela a seguir demonstra a movimentação das aplicações financeiras restri-
tas: Saldo em 31/12/17: 22.249; Aplicação: 35.385; Resgate: (818); Rendimentos/
Atualização: 1.419; Saldo em 31/12/18: 58.234. 
8. Instrumentos financeiros derivativos

No-
tional 

em 
US$

Taxa 
média 
contra-

tada

2018

Item
prote-
gido

Venci-
mento

Saldos a rece-
ber c/per. não 

liquidadas
Moeda Taxa Valor justo

origi-
nal instr. original instr. MtM

SWAP jun/19 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa  7.215 3,465  (323)
 (323)

Ativo circulante  323
A alocação de ganhos (perdas) com operações de derivativos, liquidadas e não 

liquidadas, pode ser assim resumida: 2018: Result. na realização dos instrum. 
financ.: 1.229; Ajuste do valor justo de instrumentos em aberto: 323; Resultado de 
operações com derivativos: 1.552. 
9. Contas a receber 2018 2017
Contas a receber  78.094  41.042
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada a seguir:
Aging contas a receber 2018 2017
 A vencer  78.094  39.866
 Vencidos: Menos de 1 mês  1.103
 Entre 1 e 3 meses   73

 78.094  41.042
Os valores justos das contas a receber de clientes são, substancialmente, iguais 
aos valores contábeis devido ao curto prazo característico dos fluxos de caixa com 
clientes. A Cia. mantém suas contas a receber como garantia dos empréstimos 
(Nota 15).
10. Outros ativos 2018 2017
Adiantamentos à fornecedores diversos  2.072  2.019
Sinistros reclamados  6.002  6.123
Valores a restituir  5.183  4.689
Outros  795  792

 14.052  13.623
11. Tributos a recuperar 2018 2017
IRPJ  11.322
CSLL  6.195  834
IRRF  24.305  11.994
INSS  1.327  667
PIS  6.826  7.689
COFINS  34.557  38.991
Outros   561

 73.209  72.057
Ativo circulante  (18.806)  (18.510)
Ativo não circulante  54.403  53.547
12. Partes relacionadas: a) Despesa no período com remuneração do pessoal-
-chave da Administração: Despesa com remuneração do pessoal chave da admi-
nistração, no exercício, foi de R$ 1.860 (2017 – R$ 1.201).
b) Saldos 2018 2017
Ativo: 
Ativo circulante - Conta corrente: 
CBO Serviços Marítimos Ltda. 7.753 835

7.753 835
Passivo: CBO Serviços Marítimos Ltda. 7
 Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação 12.032 3.463
 BNDES - Empréstimos e financiamentos 2.540.240 2.106.456
 Notas promissórias a pagar (**)
 CBO Serviços Marítimos Ltda. 10.011 27.904
 Oceana Offshore S.A 64.224 71.752

2.626.514 2.209.575
c) Transações no exercício: 2018 2017
Receita com afretamento de embarcações (*)  70.793  58.413
Despesas financeiras - BNDES  (96.881)  (72.165)
Variação cambial sobre empréstimos - BNDES  (372.699)  (31.273)

 (398.787)  (45.025)
(*) Integralmente com a controlada CSM. (**) As notas promissórias possuem pra-
zo de 180 dias e correção pela taxa SELIC. 13. Investimentos: O investimento 
em controlada corresponde à participação societária no capital social da CSM, 
constituída em 10/04/07, que possui como atividade preponderante a prestação 
de serviços de apoio marítimo. 
Saldos e movimentação: 2018 2017
Ações possuídas (milhares)  149.800.712  149.800.712
 Percentual de participação 99,998% 99,998%
 Capital social  149.806  149.806

 Patrimônio líquido  36.683  52.178
 Prejuízo do exercício  (15.545)  (52.115)
Saldos em 1/01/18  52.178  49.293
Equivalência patrimonial  (15.545)  (52.115)
Lucro não realizado referente a incorporação  7.525
Aumento de capital (i)   55.000
Saldos em 31/12/18  44.158  52.178
(i) Em 27/12/17, a Cia. por meio da AGE, deliberou a integralização de R$ 55 mi-
lhões, o qual foi capitalizado por meio de aporte de capital para a investida CSM. 
Conforme as normas e pronunciamentos contábeis, para fins de equivalência pa-
trimonial o lucro da Cia. deve ser tratado como lucro não realizado.Dessa maneira, 
dentro do patrimônio líquido há lucro não realizado não se tratando de lucro opera-
cional e sim proveniente do processo de incorporação. Para fins de apresentação, 
abaixo evidenciamos a reconcilição do investimento com patrimônio líquido da Cia.
Investimento controladora 44.158 52.178
Lucro não realizado  (7.525)
Participação Aliança na CBO   
Patrimônio líquido da controlada 36.633 52.178

14. Imobilizado

Ter-
re-
nos

Bens flu-
tuantes

Edifi-
cações 

e 
benfei-
torias

Equipa-
mentos 
e insta-
lações

Imobiliza-
ções em 

andamen-
to (ii)

Ou-
tros Total

Em 31/12/16  44 1.158.221  3.018  901  753.929  312 1.916.425
Aquisições  920  557.438  650  559.008
Incorp. / Diluição  974.768  74  304  8.449 (626)  982.969
Custos de em-
préstimos (iii)  22.619  22.619
Transf. (i)  280.893  (280.893)
Baixa  (203)  (203)

Depreciação   (92.786)  (244)  (341)  
 

(169)  (93.540)
Em 31/12/17  44 2.320.892  2.848  1.783  1.061.544  167 3.387.279
Aquisições  316  501.091  501.406
Custos de emprést.(iii)  14.696  14.696
Transf. (i) 1.514.036 (1.514.036)
Depreciação   (207.782)  (270)  (595)   (40)  (208.687)
Em 31/12/18  44 3.627.146  2.578  1.504  63.295  127 3.694.694
Taxa média pon-
derada de depre-
ciação anual 4% 4% 7% 16%
(i) As transferências referem-se, substancialmente, às embarcações que atingiram 
o estágio final de conclusão, sendo transferidas de imobilizações em andamento 
para bens flutuantes. (ii) Refere-se, substancialmente, às embarcações em está-
gio de construção. (iii) Refere-se, à capitalização de juros dos empréstimos das 
embarcações em construção.

15. Intangível
Softwares, mar-
cas e patentes

Contratos de afretamen-
to e serviços Total

Em 31/12/16  2  2
Aquisição  61  61
Incorporação / Diluição  12  24.580  24.592
Em 31/12/17  75  24.580  24.655
Amortização  (12)  (6.781)  (6.794)
Em 31/12/18  63  17.799  17.861
16. Empréstimos e financiamentos: a) Reconciliação da dívida líquida

2018 2017
Empréstimos de curto prazo  320.966  131.717
Empréstimos de LP  3.238.922  2.639.192
 Total da dívida  3.559.888  2.770.909
 Caixa e equivalentes de caixa (87.203) (21.354)
Dívida líquida  3.472.685 2.749.555

b) Movimentação emprést. e 
financtos.

Instituições financeiras

Ga-
ran-
tia

Moe-
da Encargos financeiros

Vigência

31/12/17
Capta-

ção
Amort. 

principal
Amort.
juros

Encar-
gos 

financ.
Var.

cambial 31/12/18Início Vencto.
BNDES 2.106.291 105.729 (56.230) (85.129) 96.881 372.699 2.540.240
CBO - constr. de embarcações (i) USD 2,83% a 5,00% a.a. em USD 10/08/01 10/01/36 1.879.322 105.729 (47.389) (78.986) 86.724 334.662 2.280.061
CBO - constr. de embarcações (ii) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 19/12/14 10/01/36 226.969 (8.841) (6.143) 10.157 38.037 260.179
Caixa Economica Federal 223.706 (9.636) (6.179) 8.630 37.989 254.510
CBO - constr. de embarcações (ii) USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 19/12/14 10/01/36 223.706 (9.636) (6.179) 8.630 37.989 254.510
Banco do Brasil 356.842 223.626 (13.269) (5.835) 24.024 74.395 659.783
CBO - constr. de embarcações (i) USD 3,60% a 4,60% a.a. em USD 21/11/16 10/08/36 152.193 44.999 (4.261) (3.784) 8.883 29.391 227.421
CBO - constr. de embarcações (i) USD 3,60% a 4,60% a.a. em USD 21/11/16 10/11/36 204.186 163.627 (1.048) (943) 13.980 45.004 424.806
CBO - capital de giro (i) R$ 3,5% a.a. em BRL 17/01/18 01/12/19 15.000 (7.500) (1.108) 1.164 7.556
CBO AF (iv) R$ 1,3% a.m 01/06/17 30/11/17 463 (460) (3)
Banco Votorantim 56.322 (18.630) (2.176) 3.570 6.627 45.713
CBO - capital de giro (iii) USD 3,86% em USD 10/01/17 20/04/20 33.371 (983) 1.548 5.672 39.608
CBO - capital de giro (iii) USD 3,10% em USD 05/05/17 30/04/18 15.178 (15.312) (270) 365 39
CBO - capital de giro (iii) USD 3,10% em USD 29/09/17 20/04/20 7.772 (3.318) (923) 1.657 916 6.104
Banco ABC 43.356 56.149 (44.855) (4.189) 4.188 12.066 66.715
CBO - capital de giro (iii) USD 4,97% a 5,20 a.a em USD 18/08/17 12/02/19 10.550 (10.542) (172) 164
CBO - capital de giro (iii) USD 5,20% em USD 27/10/17 22/04/19 32.806 (34.313) (896) 839 1.564
CBO - capital de giro (iii) USD 5,47% em USD 28/03/18 17/03/20 56.149 (3.121) 3.185 10.502 66.715
Banco Original 15.000 (7.500) (446) 462 7.516
CBO - capital de giro (iv) BRL 1,22% a.a. + CDI 20/06/18 20/06/19  15.000 (7.500) (446) 462  7.516
TOTAL 2.786.515 400.504(150.121) (103.954) 137.756 503.776 3.574.477
Custos de transação de empréstimos e financiamentos a) (15.606) (14.589)

(131.717) (320.966)
2.639.192 3.238.922

(a) Os custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e 
financiamentos para fins de divulgação. c) Garantias: As garantias envolvidas nos 
empréstimos e financiamentos da Cia. são como se seguem: (i) Alienação fiduciária 
das embarcações + dos recebíveis + da carta fiança + aplicação financeira restrita 
(ii) Carta fiança + aplicação financeira restrita; (iii) Hipoteca da Aliança + fábrica; (iv) 
Aval corporativo. d) Exposição dos empréstimos: A exposição dos empréstimos 
da Cia., às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação contratual nas 
datas do balanço, é como se segue: 2018: Jan/19 a Dez/19: 335.555; Dez/19 a 
Dez/20: 542.609; Dez/20 a Dez/23: 1.466.343; Dez/23 a Dez/36: 1.229.969. To-
tal: 3.574.477. e) Cláusulas restritivas: (i) BNDES: A Cia. possui contratos de 
financiamentos junto ao BNDES que apresentam cláusulas restritivas (financial 
covenants). As cláusulas restritivas referem-se ao cumprimento do ICSD. Em 2016, 
a administração realizou os cálculos e tomou as medidas necessárias para cum-
primento do ICSD. Os acionistas realizaram aportes superando significativamente 
o ICSD mínimo, garantindo assim o cumprimento do covenants. Em 27/10/17, a 
administração a Cia. negociou junto ao BNDES a suspensão da referida cláusula 
restritiva até o ano de 2020, conforme a Nota 4.1 (c) foi suspenso até o ano de 2020 
o cumprimento do covenants, com a data base de 2019.
17. Fornecedores e outras contas a pagar 2018 2017
Fornecedores de materiais e serviços 25.258  12.859
Outras contas a pagar  4.571  1.597

29.829  14.456
18. Salários e encargos sociais 2018 2017
Salário  2.805  1.597
FGTS/INSS  6.103  2.840
Férias  4.745  4.065
Provisão para bônus e outros  5.040  4.286

 18.693  12.788
19. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: 
Em 31 de dezembro, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingências 
e os correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos judiciais Provisão p/contingências
Natureza dos processos 2018 2017 2018 2017
 Tributárias  1.383  1.386  10.229  9.672
 Trabalhistas  137  134  11.083  8.356
 Cíveis    6.239  6.591

 1.520  1.520  27.551  24.618
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:

Tributárias Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31/12/16  5.037  283  5.320
Incorporação  9.671  3.036  6.307  19.014
Provisão  1  283   284
Saldo em 31/12/17  9.672  8.356  6.590  24.618
Provisões (reversões)  557  2.727  (351)  2.933
Saldo em 31/12/18  10.229  11.083  6.239  27.551
Em outubro de 2015, a Cia. recebeu um auto de infração de, aproximadamente, 
R$ 42.000, lavrado pela SRF (valor atualizado em 31/12/18 é aproximadamente de 
R$ 50.062), no qual contesta a tomada de créditos de PIS/COFINS sobre aquisição 
de ativos imobilizados no prazo de 48 meses e não ao longo da vida útil das em-
barcações. A Cia., por meio de seus consultores jurídicos externos, considera esta 
causa como perda possível e possui garantia do Grupo Fischer, firmada no contrato 
de compra e venda de ações do Grupo CBO Nota 19.1). Em janeiro de 2017, a Cia. 
recebeu novo auto de infração de aproximadamente R$ 61.000 (valor atualizado em 
31/12/18 é aproximadamente de R$ 65.257), referente ao mesmo tema, também 
avaliado pelos seus assessores jurídicos e pela administração como perda possí-
vel. Perdas possíveis: A Cia. tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, 
envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 133.822 (2016 
– R$ 123.003) por tanto, em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, nenhuma provisão é requerida para fazer face a esses processos. 19.1. 
Ativo indenizatório e provisões para contingências: No contrato de Compra e 
Venda de Ações Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e o Grupo Fischer para 
aquisição da CBO, CSM e Aliança, foram listadas 100% das ações judiciais e admi-
nistrativas em andamento das referidas empresas, tendo o Grupo Fischer assumido 
a obrigação de indenizar e manter o Grupo, seus administradores e empregados, 
indenes e isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovadamente incorrida 
e sofrida por ações listadas, sem limitação de valores. O contrato estabelece ainda 
uma indenização à Cia. caso seja verificada qualquer contingência ou passivo, de 
qualquer natureza, referentes a atos, fatos ou omissões ocorridas até 23/12/13, e 
não revelados na data da aquisição até o limite de R$ 50.000 corrigido pelo CDI acu-
mulado (valor atualizado em 31 de dezembro é de R$ 83.839). O valor apresentado 
na rubrica “Ativo Indenizatório” refere-se ao valor que será ressarcido ao Grupo CBO 
caso as perdas provisionadas sejam materializadas e pagas pelo Grupo CBO. 20. 
Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social integralizado em 31/12/18 
é de R$ 1.016.988 (2017-R$ 1.016.988 representados por 68.939.756.447 ações 
ON, sem valor nominal (2017 - 68.939.756.447). Em 31/10/17, a Cia., por meio da 
AGE, aprovou a integralização de capital no montante de R$ 535.387 decorrente 
da incorporação representados por 53.538.566.774 ações ON, sem valor nominal. 
Em 27/12/17, a Cia., por meio da AGE, aprovou o aumento de capital no montante 
de R$ 145.000 representados por 15.274.734.536 ações ON, sem valor nominal, 
mediante à integralização de capital em moeda corrente nacional. b) Reserva de 
capital – incentivos fiscais: Refere-se aos incentivos fiscais FINAM relativos aos 
anos de 1999, 2000 e 2001. c) Ajuste de avaliação patrimonial: A reorganização 
societária do grupo CBO resultou na incorporação da OCE integralmente pela in-
corporadora ENA, que sucedeu todos os direitos e obrigações. Como o Patrimônio 
Líquido da ENA é negativo e a lei das S.A. veda emissão de ações no valor de 
zero reais, a Cia. emitiu ações da ENA a um centavo de real, fato esse que diluiu a 
participação acionária da Aliança na CBO para 0,05%, que representa R$ 27.726. 
d) Dividendo mínimo obrigatório: O Estatuto social assegura aos sócios direito a 
dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, calculado 2º a legisla-
ção societária brasileira. Em 2018 e 2017, não houve distribuição de dividendos. e) 

Prejuízo básico e diluído por ação: O cálculo do Prejuízo básico e diluído por ação 
é feito por meio da divisão do resultado líquido do exercício pela quantidade média
ponderada de ações em circulação. 2018 2017
Prejuízo do exercício  (331.853)  (51.674)
Média ponderada de ações utilizada na apuração do 
prejuízo básico por ação - lotes de mil 68.939.756 68.939.756
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações - em Reais (0,0048) (0,0007)
No exercício findo em 31/12/18 e 2017, o Prejuízo básico e diluído são iguais, tendo 
em vista que não há fatores diluidores na Cia.
21. Receitas 2018 2017
Receitas de afretamento  704.782  448.397
Receitas de afretamento com partes relacionadas (i)  70.793  58.413
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas  (83.450)  (59.550)
Receita líquida  692.125  447.260
(i) As receitas com partes relacionadas são referentes ao afretamento das embar-
cações para a controlada CSM (Nota 12).
22. Despesas por natureza 2018 2017
Salários e encargos  92.264  75.582
Depreciação e amortização  197.496  93.540
Gratificações  16.903  14.876
Benefícios  14.779  15.998
Serviços contratados  25.977  75.232
Insumos de produção  17.599  17.558
Manutenção e reparo de embarcações  9.314  9.747
Seguros  10.291  5.943
Rancho  3.845  3.587
Viagens e estadias  2.637  2.742
Crédito de PIS/COFINS  (39.220)  (16.149)
Outros  11.104  10.206

 362.989  308.862
Despesas gerais e administrativas  46.073  36.799
Custos dos serviços prestados  (316.916)  (272.063)
23. Resultado financeiro 2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras  5.611  1.648
Resultado com instrumentos derivativos  1.552  478
Atualização monetária  262  3.747
Outras  110  21

 7.535  5.894
Despesas financeiras
Juros sobre financiamentos  (123.025)  (62.319)
Custos e comissões com fiança bancária  (25.735)  (12.183)
Despesas bancárias  (3.609)  (1.763)
Juros com partes relacionadas (Nota 12 c))  (7.058)  (21.312)
Resultado com aplicações financeiras indexadas ao dólar  (2.128)
Encargos sobre operações financeiras  (2.270)  (1.341)

 (163.825)  (98.918)
Variações cambiais, líquidas  (503.931)  (47.120)
Variação cambial ativa  729  883
Variação cambial passiva  (504.660)  (48.003)
Resultado financeiro  (660.221)  (140.144)
24. I.R.: 24.1. Reconciliação do I.R. 2018 2017
Prejuízo antes do I.R.  (342.117)  (51.674)
I.R. e C.S. nas alíquotas efetivas (25%)  85.529  (12.919)
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial  (1.993)  (13.029)
Despesas não dedutíveis  (19)  (75)
Constituição de tributos diferidos ativos
anteriormente não reconhecidos  33.412  18.719
Ágio rentabilidade futura  14.965
Tributos diferidos não constituídos  (121.631)  7.303
I.R. no resultado do exercício  10.264  
Diferidos  10.264  
24.2. I.R. diferido: O I.R. diferido é calculado sobre os prejuízos fiscais do I.R. e as 
correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre 
ativos e passivos e os valores contábeis das DFs. As alíquotas desses impostos, 
definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, é de 25% para o I.R.. 
A Cia. possui créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais, base negativa de 
C.S. e diferenças temporárias, nos montantes descritos nos quadros a seguir, não 
contabilizados por não atenderem aos requisitos das práticas contábeis para seu 
registro. Durante os últimos anos, a administração vem aprimorando sua análise 
de recuperabilidade dos tributos diferidos ativos, considerando seu histórico de 
apuração de bases fiscais e realização no tempo de suas diferenças temporárias, 
tanto ativas quanto passivas.
Composição dos tributos diferidos ativos 2018 2017
Diferenças temporárias:
Prejuízo Fiscal 149.732 105.339
Variação cambial 255.686 144.602
Provisões 3.872 3.872
Derivativos não realizados 435
Tributos diferidos não constituídos (243.539) (121.908)

165.752 132.341
Composição dos tributos diferidos passivos 2018 2017
Diferenças temporárias: Depreciação acelerada de bens flu-
tuantes 154.469 134.034
Depreciação fiscal com base IN SRF n° 1.700/17 11.283 9.042
IR/CS Diferidos Incorporação CBO/OCN 102.669 112.754

268.421 255.831
Passivos diferidos, líquido 102.669 123.490
25. Seguros: A Cia. tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e 
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operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros (informação não auditada), con-
siderando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos sem suas operações 
e a orientação de seus consultores de seguros. Importância segurada
Tipo de Cobertura R$ USD mil
Bens flutuantes 1.327.043
Respons. civil operac. bens flutuantes (por evento) P&I 2.000.000
Patrimonial  2.000
Total 2.000 3.327.043
26. Plano de suplementação de aposentadoria - contribuição definida: A Cia.
contempla benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administrado por
entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência

Social. As contribuições da patrocinadora apresentam-se como segue: • Contribui-
ção mensal - destina-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos 
benefícios de renda. A contribuição dos participantes limita-se a 7,5% escalonado 
do seus salários de participação, e a contribuição da Cia. pode atingir até 150% da 
contribuição dos participantes de acordo com o tempo de serviços de cada parti-
cipante. • Contribuição suplementar - é realizada mensalmente pelo participante, 
em valor predefinido, o qual poderá sofrer alteração no mês/01/cada ano, esse tipo 
de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia. • Contribuição esporá-
dica - pode ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade 
definida, esse tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia. A Cia. 
contratou junto à entidade independente um benefício de risco denominado “Pe-
cúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente pela Cia., e em 

caso de morte os beneficiários receberão os valores das contribuições efetuadas. 
Durante o exercício de 2018, o valor total das contribuições da Cia. para os planos 
mencionados acima foi de R$240 (2017 - R$410). 27. Eventos subsequentes: 
27.1. Saque junto ao Fundo da Marinha Mercante (FMM): No mês de 01/19, a 
Cia. efetuou o último saque no montante de R$ 22.949, junto ao BNDES referente 
a créditos já aprovados do FMM. 27.2. Novos contratos: As embarcações tipo 
PSV (de apoio à plataforma), CBO Anita e CBO Carolina, prestarão serviço na cam-
panha de perfuração no campo de Atlanta, que é operado pela QGEP. O contrato foi 
fechado com a Queiroz Galvão Exploração e Produção e ambas as embarcações 
irão atuar no desenvolvimento do campo de Atlanta, na Bacia de Santos. As duas 
embarcações iniciarão a operação durante o mês/02/19.

Relatório do auditor independente sobre as DFs: Aos Administradores e Acionistas Cia. Brasileira de Offshore Opinião: Examinamos as DFs da Cia. Brasileira de Offshore (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as res-
pectivas 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, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. Brasileira de Offshore em 31/12/2018, 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. 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 DFs”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Dependência de cliente-chave e partes relacionadas: Conforme descrito na Nota 21 às DFs, parcela significativa das receitas da Cia. decorre de contratos de prestação de serviço com um 
único cliente. Consequentemente, a manutenção de suas operações depende da continuidade desses contratos. Adicionalmente, chamamos atenção para as Notas 12 e 16 às DFs que descrevem que a Cia. mantém saldos e operações comerciais em 
montantes significativos com partes relacionadas, nas condições nelas descritas. Dessa forma, as DFs devem ser analisadas nesse contexto. Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esses assuntos. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas DFs: A administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as DFs, 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 DFs. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs, indepen-
dentemente 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 Cia.. • 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 Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs 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 Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se as 
DFs representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da entidade ou atividade 
de negócio da controlada da Cia. para expressar uma opinião sobre as DFs da Cia.. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os res-
ponsáveis 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. RJ, 28/03/2019. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5; Maurício Cardoso de Moraes - Contador CRC 1PR035795/O-1 “T” SP.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS(Em R$ Mil)
ATIVO NE 31/12/18 31/12/17
Circulante 3.189 2.776
Disponibilidades 3.h 2.402 2.096
Outros Créditos 4 780 670
  Rendas a receber 637 520
  Diversos 143 150
Outros Valores E Bens 4 7 10
  Despesas antecipadas 7 10
Não Circulante 63 71
Imobilizado De Uso 5 56 57
  Outras imobilizações de uso 293 273
  (Depreciações acumuladas) (237) (216)
Intangível 5 7 14
  Ativos Intangíveis 35 35
  (Amortização acumulada) (28) (21)
Total do Ativo 3.252 2.847
PASSIVO
Circulante 724 775
Outras Obrigações 4 724 775
  Fiscais e previdenciárias 188 160
  Diversas 536 615
Patrimônio Líquido 2.528 2.072
  Capital: 6.a 4.500 4.500
  De Domiciliados no país 4.500 4.500
  (Prejuízos acumulados) (1.972) (2.428)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.252 2.847

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (Em R$ Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 2º-SEM-18 31/12/18 31/12/17
Outras Receitas/ Despesas Operacionais 277 773 (936)
  Receitas de prestação de serviços 2.954 6.644 5.846
  Despesas de pessoal (2.085) (4.404) (4.844)
  Outras despesas administrativas (484) (995) (1.396)
  Despesas tributárias (285) (649) (572)
  Outras receitas operacionais 178 184 34
  Outras despesas operacionais (1) (7) (4)
Resultado Operacional 277 773 (936)
Resultado Antes a Tributação Sobre o 
Lucro e Participações 277 773 (936)
Imposto De Renda e Contribuição Social 19 (179) -
  Provisão para imposto de renda 16 (87) -
  Provisão para contribuição Social 3 (92) -
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/
Semestre 296 594 (936)
Juros De Capital Próprio (138) (138) -
Nº de cotas: 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Lucro/(Prejuízo) por cota R$ 0,07 0,13 -0,21

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(Em R$ Mil)

Semestre de 01/07/18 a 31/12/18
Capital 

Reali-
zado

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldos no Início do Semestre em 01/07/18 4.500 (2.130) 2.370
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre 296 296
Destinações: - (138) (138)
Juros capital próprio (138) (138)
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18 4.500 (1.972) 2.528
Mutações do Semestre: - 158 158

Exercício de 01/01/18 a 31/12/18
Saldos no Início do Semestre em 01/01/18 4.500 (2.428) 2.072
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício 594 594
Destinações: - (138) (138)
Juros capital próprio (138) (138)
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/18 4.500 (1.972) 2.528
Mutações do Exercício: - 456 456

ExercÍcio de 01/01/17 a 31/12/17
Saldos no Início do Semestre em 01/01/17 3.000 (1.492) 1.508
Aumento de capital 1.500 - 1.500
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício (936) (936)
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17 4.500 (2.428) 2.072
Mutações do Exercício: 1.500 (936) 564

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em R$ Mil)
Demonstração Do Resultado Abrangente 2º-SEM-18 31/12/18 31/12/17
Resultado Do Semestre/Exercício 296 594 (936)
Resultado Abrangente Total 296 594 (936)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  
(Em R$ Mil)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo 
Método Indireto 2º-SEM-18 31/12/18 31/12/17
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e 
exercício 296 594 (936)
Depreciações e amortizações 13 27 33
Provisão de impostos no resultado (19) 179 -

290 800 (903)
Variação de Ativos e Obrigações (392) (336) 313
(Aumento) redução de outros créditos 77 (29) 190
(Aumento) redução de outros valores e bens 3 3 40
Aumento (redução) em outras obrigações (327) (50) 83
Imposto de renda e contribuição social pagos (145) (260) -
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais (102) 464 (590)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Imobilizado de uso - - 8
Inversões em:
Imobilizado de uso (2) (20) (8)
Inversões líquidas no intangível - - (9)
Caixa líquido usado nas atividades de 
investimento (2) (20) (9)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital - - 1.500
Pagamento de juros de capital próprio (138) (138) -
Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento (138) (138) 1.500
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa (242) 306 901
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
semestre/exercício 2.644 2.096 1.195
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 
semestre/exercício 2.402 2.402 2.096

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

1 Contexto Operacional. A NUMBER ONE SOCIEDADE CORRETORA DE 
CÂMBIO LTDA, denominada “Corretora” foi constituída em 27 de novembro 
de 1992, iniciando suas atividades em janeiro de 1993, com prazo de duração 
indeterminado. A sociedade tem por objeto social a intermediação em ope-
rações de câmbio, no seguimento financeiro estando sujeita as normas do 
Banco Central do Brasil (“BACEN”), consubstanciadas no COSIF e RMCCI. 
2 Apresentação Das Demonstrações Contábeis. As demonstrações con-
tábeis são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas a partir 
das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação so-
cietária, associadas às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do 
Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando aplicável. Estas informa-
ções contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 22 de março 
de 2019. 3 Resumo Das Principais Práticas Contábeis. a) Apuração de 
resultado. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de compe-
tência. b) Estimativas contábeis. Na preparação das demonstrações foram 
utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objetivos e sub-
jetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração para deter-
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores di-
vergentes devido à subjetividade inerentes ao processo de sua determinação. 
A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente. c) 
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Em 
31 de dezembro de 2018 e 2017, a corretora não possui inversões financeiras 
que possam ser classificadas como TVM-IFD. d) Demais ativos circulantes 
e realizáveis a longo prazo. São apresentados pelo valor de realização, in-
cluindo quando aplicável, as variações monetárias, bem como os rendimentos 
auferidos até a data do balanço. e) Ativo não circulante. i. Imobilizado de 
uso: São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada 
pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida 
útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela 
legislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de 
Dados” e de 10% a.a. para as demais contas. ii. Intangível: São registrados 
os direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da Corretora ou exercidos com essa finalidade. São represen-
tados por softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo 
método linear, com base na vida útil estimada e segundo parâmetros e taxas 
estabelecidos pela legislação tributária à taxa de 20% a.a. f) Passivos circu-
lantes e exigíveis a longo prazo. São demonstrados pelos valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data dos balanços, 
as provisões, são reconhecidas no balanço quando a Corretora possui uma 
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado onde é 
provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação 
e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança.  As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. g) Provisão para Imposto de renda e Contribuição social. A 
provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 
tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$ 
240 no ano. E, a provisão para contribuição está sendo calculada a alíquota 
de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. h) 
Caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalente de caixa são representa-
dos por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, cujo vencimento 
das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e 
apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados 
pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

31/12/2018 31/12/2017
Disponibilidades 2.402 2.096
Caixa 2 1
Depósitos Bancários 2.400 2.095

Total Caixa e equivalente de caixa 2.402 2.096
4 Composição De Saldos Relevantes. 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante
Outros Créditos
Rendas a receber 637 520
Corretagens de câmbio a receber 637 520
Diversos 143 150
Adiantamentos e antecipações saláriais 54 54
Adiantamentos para pagamento de nossa conta 1 1
Impostos e contribuições a compensar 83 90
Depósitos em garantia - cauções 5 -
Valores a Receber Sociedades Ligadas - 5
Outros Valores e Bens 7 10
Despesas Antecipadas 7 10
Passivo Circulante
Outras Obrigações
Fiscais e previdenciárias 188 160
Impostos e contribuições a recolher 188 160
Diversas 536 615
Provisão p/pagtos. a efetuar 536 615
5 Ativo Não Circulante. 31/12/2018 31/12/2017

Valor 
Custo

Depreciação 
/ amortização 

acumulada
Saldo 

Líquido
Saldo 

Líquido
Imobilizado de uso
  Instalações 10 (2) 8 2
  Moveis e equipamentos 
   de uso

149 (106) 43 43

  Sistema de comunicações 
   equipamentos

23 (21) 2 4

  Sistema de processamento 
   de dados

111 (108) 3 8

Total 293 (237) 56 57
Intangível
  Software 35 (28) 7 14
Total 35 (28) 7 14
6 Patrimonio Líquido. a) Capital Social: O capital social é de R$ 4.500, 
dividido em 4.500.000 cotas, totalmente integralizados na data do balanço, 
por quotistas domiciliados no país. Em 23 de Outubro de 2017 foi deliberado o 
aumento de capital social de R$ 3.500 para R$ 4.500, mediante a emissão de 
1.000.000 novas cotas, totalmente subscritas e integralizadas, este processo 
foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 22 de novembro de 2017. 
Em 29 de Maio de 2017 foi deliberado o aumento de capital social de R$ 
3.000 para R$ 3.500, mediante a emissão de 500.000 novas cotas, totalmente 
subscritas e integralizadas, este processo foi homologado pelo Banco Central 
do Brasil em 23 de junho de 2017. 7 Juros Sobre o Capital Próprio. No exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2018 foram pagos juros sobre capital 
próprio no montante de R$ 138,conforme faculta o artigo 9º da Lei 9249/95. 
E, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 não foram pagos juros 
sobre capital próprio. 8 Contingências. No exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2018 e 2017 não existiam processos judiciais cuja avaliação de ris-
co efetuada pelos assessores legais foi de risco provável e possível O passivo 
contingente é incerto e depende de eventos futuros para determinar se existe 
probabilidade de saída de recursos, assim sendo não foram provisionados os 
processos de risco possível no montante de R$ 11 referente processo cível. 9 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Em cumprimento à legislação específica 
e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são feitas revisões periódi-
cas e extraordinárias em todos os setores, em especial, no Cadastro; esses 
procedimentos e medidas ocorrem em consonância uníssona com a gestão 
de riscos e controles internos. 10 Transações Com Partes Relacionadas.  
Remuneração do pessoal chave da administração. A remuneração total 
do pessoal chave da administração para o exercício encerrado em 31 de de-
zembro de 2018 foi de R$ 36 (R$ 36 em 2017), a qual é considerada benefício 
de curto prazo. 11 Gerenciamento da Estrutura de Capital. Visando o aten-
dimento à Resolução nº 4.557 de 23 de fevereiro de 2017 do Banco Central 

do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que 
constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asse-
guram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente 
e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natu-
reza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes. 12 
Gerencimento de Riscos. (a) Gestão de risco operacional:  Conforme Re-
solução nº 4.557/2017, informamos que a empresa dispõe de estrutura de ge-
renciamento de risco operacional, capaz de identificar, avaliar, monitorar, con-
trolar e mitigar os riscos associados a suas atividades. O risco operacional é 
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas, deficiências ou 
inadequações de processos internos, pessoas e sistemas ou eventos exter-
nos. A Corretora desenvolve permanentemente políticas, sistemas e controles 
internos para a mitigação e controle de possíveis perdas advindas da exposi-
ção aos riscos inerentes às suas atividades, com um conjunto de processos 
e rotinas adequados às suas modalidades operacionais visando monitorar, 
controlar e assegurar o cumprimento de regras e normas aplicáveis para que 
práticas inadequadas não comprometam a condução dos negócios e acarre-
tem perdas financeiras. O relatório de risco operacional está à disposição dos 
interessados na sede da empresa. (b) Gestão de risco de mercado: O risco 
de mercado está ligado à possibilidade de perda por oscilações de preços e 
taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das 
carteiras ativas e passivas da empresa. A política da instituição, em termos de 
exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos e vali-
dados pela Diretoria Executiva, sendo o cumprimento deste, acompanhado 
diariamente. Desta forma, a estrutura de gerenciamento de risco de mercado 
da empresa está apta a avaliar e monitorar os riscos associados, garantindo 
eficiência na gestão desses riscos, controlando ainda, o PRE (Patrimônio de 
Referência Exigido) de sua Carteira, conforme determina a Resolução CMN 
4.557/2017 do Banco Central do Brasil.  13 Ouvidoria. O canal de Ouvidoria 
está plenamente implementado, através de canal próprio de discagem direta 
gratuita (DDG) 0800 e e-mail ouvidoria@number.com.br. 

Moisés Bizerra da Silva - Diretor
Reinaldo Dantas - Contador CRC-1SP 110330/O-6.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Number One Socie-
dade Corretora de Câmbio Ltda. (“Number”) 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 semestre e exercício findos nessa data, bem como 
as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
quando lidas em conjunto com as notas explicativas da Administração, que 
as acompanham, representam satisfatoriamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da Number One Sociedade Cor-
retora de Câmbio Ltda., em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada: 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação a “Number”, 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 - CFC 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras. A Administração 
da “Number” é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da “Number” continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, 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 o Banco ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da “Number” são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações 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 emi-
tir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que uma 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, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refe-
ridas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: i. 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 sufi-
ciente 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, falsifi-

cação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. iv. 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 cir-
cunstâncias que possa levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da “Number”. Se concluirmos que existe uma 
incerteza relevante devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria 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 
Corretora a não mais manter-se em continuidade operacional. v. 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 ob-
jetivo de apresentação adequada. vi. 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. São Paulo, SP. 22 de março de 2019. FINAUD 
Auditores Independentes S/S - CRC 2 SP 032.357/O-7 / Welington Viera 
Araújo - Contador - CRC 1 SP 136.741/O-6.
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