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Monitor
Governo cede pouco e  
votação da reforma é incerta
Recusa em divulgar 
números reais é novo 
entrave aos planos 
do Ministério da 
Economia

A líder do governo no Congresso 
Nacional, deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP), afirmou que estão 
sendo negociadas alterações no tex-
to da reforma da Previdência para 
que a Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara possa vo-
tar a proposta nesta terça-feira.

A negociação, porém, está com-
plicada porque o governo não quer 
abrir mão de nenhum ponto sub-
stancial nesta fase. O secretário es-
pecial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Rogério 
Marinho, insiste que as modifica-
ções não terão impacto fiscal nem 
mudam a “espinha dorsal do pro-
jeto”.

Os pontos com que o governo 
acena são o que propõe fim do 
pagamento da multa de 40% do 

Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e do recolhimento 
do fundo do trabalhador já aposen-
tado que voltar ao mercado de tra-
balho; o que define Brasília como 
foro para ações da reforma; a trans-
ferência para lei complementar da 
definição de aposentadoria com-
pulsória; e a que deixa nas mãos 
do governo qualquer proposta de 
alteração nas regras da Previdência.

Mudanças no Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) e na 
aposentadoria rural ficariam para 
a comissão especial que analisará 
o tema, após votação na CCJ. “O 
que não dá é para o governo even-
tualmente ceder num ponto e haver 
uma série de outros pedidos. Então, 
essa coisa de pedir sem fim a mex-
ida do texto na CCJ, isso não pode 
acontecer”, disse Joice, admitindo 
que os deputados querem mudan-
ças mais substanciais.

Apesar da pressão de empresári-
os sobre deputados do Centrão, a 
votação sofreu novo impacto com 
a recusa do governo em liberar os 
números que baseiam a proposta de 
reforma. A suspeita é que o maior 
impacto será sobre os trabalhadores 
urbanos do setor privado, justa-
mente o segmento em que o próprio 

INSS admite que há praticamente 
empate entre receitas e despesas.

Há a possibilidade de que os cál-
culos incluam o achatamento das 

aposentadorias, através da previsão 
de reajustes abaixo da inflação, re-
duzindo os benefícios para o nível 
do salário mínimo.

Subsídios da 
União caem pelo 
terceiro ano 
consecutivo

Os subsídios da União 
caíram pelo terceiro ano segui-
do. A queda ocorreu nos incen-
tivos financeiros, basicamente 
por conta das mudanças no 
BNDES e no financiamento 
estudantil. As despesas total-
izaram R$ 314,2 bilhões no 
ano passado, o equivalente a 
4,6% do Produto Interno Bruto 
(PIB).

Os subsídios tinham caí-
do de 6,7% do PIB em 2015 
para 6,1% em 2016, e 5,5% 
em 2017. Existem dois tipos 
de subsídios. O primeiro cor-
responde aos benefícios fi-
nanceiros e creditícios, que 
oferecem crédito com juros 
mais baratos que as taxas de 
mercado, e que caíram de R$ 
84,17 bilhões em 2017 para 
R$ 21,36 bilhões em 2018.

O segundo são os benefícios 
tributários, que correspondem 
a reduções de impostos. Estes 
aumentaram de R$ 278,743 bil-
hões em 2017 para R$ 292,841 
bilhões em 2018. Em relação 
ao tamanho da economia, no 
entanto, esses gastos tributários 
ficaram estáveis em 4,3% do 
PIB.

As empresas do Simples 
Nacional são as maiores ben-
eficiárias, com cerca de um 
quarto do total de subsídios 
tributários. Também têm forte 
peso os cortes de impostos para 
o setor agrícola (desoneração 
da cesta básica), Zona Franca 
de Manaus e entidades sem fins 
lucrativos.

Porém, o segundo item mais 
beneficiado com cortes dos 
tributos é o correspondente a 
rendimentos isentos e não tribu-
táveis, que ficam com cerca de 
10% dos R$ 292 bilhões. Nesta 
categoria estão deduções rela-
tivas a despesas como saúde e 
educação.

A queda nos subsídios finan-
ceiros – passaram de 1,3% para 
0,3% do PIB – ocorreu pela 
devolução antecipada de R$ 
130 bilhões do BNDES e pela 
substituição da Taxa de Juros de 
Longo Prazo (TJLP) pela Taxa 
de Longo Prazo (TLP), mais 
alta. O efeito das duas medidas 
foi a redução dos empréstimos 
do Banco e queda nos investi-
mentos na economia.

Garis suspendem greve  
após promessa da Comlurb

Os funcionários da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Comlurb) suspenderam no final 
da tarde a paralisação iniciada nes-
ta segunda-feira. Os trabalhadores 
decidiram voltar ao trabalho após 
o presidente da empresa, Tarquínio 
Almeida, acenar com um reajuste 
superior aos 3,73% anunciados an-
teriormente.

Os garis reivindicam 10% de 
aumento, mas o presidente da 
Comlurb disse que a nova pro-
posta que fará não alcançará este 
percentual. Uma assembleia foi 
marcada para a próxima quinta-
feira.

“Somos uma categoria tão im-
portante pra cidade e o prefeito 
apresentou proposta de 3,73% de 
aumento, enquanto outras em-
presas ganharam de 6% a 13%. A 
justificativa do prefeito é que não 
tem dinheiro pra pagar os trabalha-
dores”, afirmou o representante dos 
funcionários nas negociações, Bru-
no da Rosa.

Em nota, a Comlurb informa-
ra que irira garantir a prestação 

dos serviços de limpeza urbana, 
mesmo com a greve. Segundo a 
companhia, o desembargador do 
Trabalho Angelo Galvão Zamo-
rano determinou que o Sindicato 
das Empresas de Asseio e Con-
servação do Município do Rio de 
Janeiro (Siemaco-Rio) mantenha 
um contingente mínimo de 60% 
do efetivo, o que equivale a cerca 
de 9 mil garis.

Os trabalhadores pedem tam-
bém que o auxílio creche seja 
pago para os homens, implantação 
imediata do novo Plano de Cargos 
e Salários, extensão do adicional 
de coleta para todos que realizam 
este trabalho, inclusão de vigias 
e agentes de preparo de alimen-
tos no adicional de insalubridade, 
aumento no tíquete alimentação, 
entre outros pleitos.

“A gente vem lutando desde 2014 
pra atualização do Plano de Cargos 
e Salários, a prefeitura apresentou 
cinco datas e não cumpriu nenhuma 
delas, este ano classificou uma por-
ção muito pequena da categoria”, 
diz Bruno.

Cinquenta mortos nas rodovias 
federais, 20 menos que em 2018

O número de mortos e de aciden-
tes na Semana Santa é o menor em 
12 anos. Houve redução de 28% 
no número de mortes nas rodovias 
federais em comparação com o ano 
passado. Houve queda também no 
número de acidentes.

O balanço da Operação Semana 
Santa 2019 foi divulgado pela Po-
lícia Rodoviária Federal. A opera-
ção começou na quinta-feira e foi 
encerrada à meia noite de domingo.

Cinquenta pessoas perderam a 
vida nas rodovias federais. Em 2018, 
foram 70 mortes. Foram registrados 
759 acidentes com 962 feridos. Na 
comparação com o ano passado, o 
número de acidentes apresentou re-
dução de 11%. Em 2018, foram 854 
acidentes com 905 feridos.

A Polícia Rodoviária Federal 
atribui a queda na quantidade de 
acidentes e vítimas à estratégia 
de fiscalização nos pontos e ho-
rários mais críticos de acidentes, 
combinada com a maior conscien-
tização dos motoristas. Os resul-
tados da fiscalização poderão ser 
afetados pela decisão do Governo 
Bolsonaro de retirar das rodovias 
federais radares de velocidade fi-
xos.

Durante a Operação Semana 
Santa, foram registrados 75.800 
flagrantes de excesso de veloci-
dade por meio de radares. Um to-
tal de 980 motoristas foram pegos 
dirigindo sob efeito de álcool. Os 
policias registraram 4.665 ultrapas-
sagens indevidas.

Nove em cada 10 brasileiros 
consideram ovo de Páscoa muito caro

Pesquisa feita pela Toluna 
apurou que 91% dos consumi-
dores acreditam que os ovos de 
Páscoa são ou caros, ou muito 
caros; 8% acreditam que eles 
têm um preço justo; e somente 
1% acham que eles são baratos 
ou muito baratos.

Esses números têm um efeito 
direto na resposta de outras per-
guntas. Ao serem perguntados 

em que momento devem com-
prar os ovos de Páscoa: 20% das 
pessoas disseram que irão com-
prar após a data, quando devem 
encontrar promoções; 36% dos 
respondentes devem gastar entre 
R$ 51 e R$ 100 com os doces; 
31% menos de R$ 50; 23% entre 
R$ 101 e R$ 200; e 9% devem 
gastar mais de R$ 201 com os 
chocolates.

Fernando Frazão/ABr
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Reforma previdenciária vai aumentar o desemprego A 4ª Revolução 
Industrial vai mudar a 
realidade das empresas

A Indústria 4.0, também conhecida como 4ª Rev-
olução Industrial, promete mudar o cenário em que 
vivemos – e acredite: já realiza o esperado. Tendo 
por prerrogativa integrar informações para automa-
tizar funções e mudar a maneira como as pessoas se 
comunicam e vivem, esta é uma progressão natural 
da Era da Informação, com a diferença que o mundo 
se torna mais conectado e inteligente. Com impac-
tos nas empresas e em toda a sociedade, as transfor-
mações digitais proporcionadas por essa nova rev-
olução têm surgido rapidamente e em larga escala.

O principal aspecto da Indústria 4.0 é a inovação, 
que se manifesta por meio de novas tecnologias. 
Com a fusão desses recursos, há a eliminação das 
barreiras entre os mundos biológico, físico e digital. 
Portanto, ela é mais ampla que um progresso digital.

A expectativa é que os países mais desenvolvidos 
absorvam as transformações com mais facilidade. 
Porém, as nações emergentes, como o Brasil, tam-
bém vão se beneficiar. O esperado é que os com-
putadores sejam cada vez mais inteligentes e rápi-
dos – por isso, há o receio de que muitas profissões 
deixem de existir.

Realmente, isso deve acontecer. As tarefas op-
eracionais, como as de linha de produção, serão au-
tomatizadas e isso reduzirá a necessidade de mão de 
obra humana. Por isso, segundo o Fórum Econômi-
co Mundial, há uma previsão de que sejam elimina-
dos 7 milhões de empregos industriais até 2020 nos 
15 países mais desenvolvidos.

Mas isso vai mais longe! Além dessa mudança 
no mercado de trabalho, há alguns motivos que 
demonstram a importância da Indústria 4.0 para as 
empresas. Conheça três deles:

Atendimento a novas demandas – As neces-
sidades atuais dos consumidores ensejaram a nova 
revolução industrial, já que há uma busca maior por 
personalização, praticidade e respostas rápidas. Es-
sas demandas não são atendidas pelos métodos clás-
sicos de produção e, por isso, é preciso criar mod-
elos de negócio diferenciados.

Gestão embasada em dados – O recurso prin-
cipal da Indústria 4.0, junto à tecnologia, são os 
dados. Apesar de serem intangíveis, eles permitem 
alcançar a informação e gerar conhecimento. Com 
isso, há um melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis e a possibilidade de produzir mais em 
menos tempo.

Aprendizado de máquinas – O aprendizado 
permitido pelas inteligências artificiais – proporcio-
nado por tecnologias como Big Data, computação 
em nuvem, Internet das Coisas e o próprio machine
learning – permite encontrar outros padrões de atu-
ação a partir de testes.

Todos esses vieses podem ser resumidos em 
quatro pontos principais: expectativas dos clientes; 
aperfeiçoamento de produto; inovação colabora-
tiva; e formas organizacionais.

Os clientes se tornam o centro da economia, e 
os produtos podem ser aprimorados para agregarem 
mais valor. Os ativos são mais resilientes, e a análise 
de dados transforma a maneira que as informações 
são mantidas. Tudo isso exige a criação de modelos 
de negócio ainda inexistentes, assim como a revisão 
das formas de organização.

Todas essas ferramentas disponíveis já estão im-
plementadas, mas ainda tendem a evoluir, e muitas 
outras também devem surgir ao longo do processo. 
É válido lembrar que tecnologias como Internet das 
Coisas (IoT), Cloud Computing, Big Data e Analyt-
ics são grandes facilitadoras dessa revolução.

Nesse cenário, é importante que os empreend-
edores estejam atentos à Indústria 4.0 para tirarem 
o máximo proveito dos benefícios que ela pode ofe-
recer e, assim, verem cada vez mais o seu negócio 
crescer.

q  Alexandre Glikas
Diretor-geral da Locaweb Corp.

O impacto da inteligência artificial  
na indústria de manufatura

Três motivos que demonstram a 
importância da Indústria 4.0

A extrema hipocrisia do 
Governo Guedes/Bolsona-
ro ultrapassa qualquer limite 
quando afirma que a reforma 
da Previdência que propõe vai 
gerar muitos empregos. É uma 
mentira deslavada. Todo mun-
do medianamente informado 
sabe que, quando a economia 
está em recessão, só o aumen-
to do gasto público é capaz de 
gerar emprego significativo. 
Investimento privado também 
pode gerar emprego, mas nes-
te momento nenhum empre-
sário privado vai investir se 
o desemprego e a queda dos 
salários reduzem o consumo e 
limitam a produção.

A reforma da Previdên-
cia que Guedes e Bolsonaro 
querem impingir à sociedade 
na verdade vai gerar mais de-
semprego e travar ainda mais 
a economia. Isso porque ela 
corta benefícios previdenciá-
rios e cria um “fundão” cha-
mado de capitalização que tira 
recursos correntes da socie-
dade, e portanto do consumo, 
para colocá-los nas mãos de 
especuladores. Toda a reforma 

gira em torno de beneficiar ca-
pitalistas, com a desoneração 
das contribuições, e impor ao 
povo uma carga mais pesada 
durante sua vida de trabalho e 
também na aposentadoria, se 
chegar lá.

Os exploradores do povo, 
os oportunistas, os cínicos 
chegam a culpar os gastos 
previdenciários pelas dificul-
dades da economia brasilei-
ra. Outra mentira deslavada. 
Quando você, aposentado ou 
pensionista, tira cem reais de 
seu salário para comprar uma 
modesta peça de roupa, você 
está colaborando com a eco-
nomia e o emprego. Isso por-
que alguém teve que produzir 
essa peça de roupa com o pró-
prio trabalho ou com trabalho 
alheio, gerando emprego. Se 
milhões de aposentados fazem 
isso, a economia será a grande 
beneficiada.

Como isso tem sido tratado 
na Europa, em especial nos 
países onde o chamado neoli-
beralismo, que podemos cha-
mar de economia sem alma, 
ainda não chegou ao nível de 

Guedes? Os formuladores das 
políticas de bem-estar social 
na Europa chamam as des-
pesas previdenciárias de “es-
tabilizadores automáticos da 
economia”. Ou seja, são as 
despesas previdenciárias com 
aposentados e pensionistas 
que evitam uma queda maior 
da economia porque seguram 
o consumo. Aqui é a mesma 
coisa, mas Guedes quer aca-
bar com isso.

A economia brasileira afun-
dou mais de 7% nos últimos 
quatro anos. Neste ano ainda 
voltará a ter contração de-
pois do ínfimo crescimento 
em torno de 1% em 2018. Se 
não fosse a Previdência, teria 
afundado ainda  mais. Como 
todo mundo sabe, quando a 
economia se contrai, o desem-
prego vai junto. E o programa 
deste governo não é fazer um 
esforço heroico, como faria 
qualquer governo realmente 
democrático, para reverter o 
desemprego; é para cortar ain-
da mais gastos públicos, bai-
xando o consumo do povo e 
liquidando empregos.

Estamos caminhando para 
14 milhões de desemprega-
dos e cerca de 27 milhões de 
subempregados. Lembram-
se que a reforma trabalhista 
de Temer era para gerar em-
pregos? Estamos vendo seus 
resultados concretos. Exata-
mente o mesmo está sendo 
anunciado agora em relação 
à reforma da Previdência: 
é para gerar empregos, di-
zem. Não acreditem numa 
palavra disso. A reforma da 
Previdência é para tirar di-
nheiro do povo e concentrar 
nas mãos dos banqueiros. 
A grande mídia é cúmplice 
deste crime porque ganha di-
nheiro com isso.

Sua defesa, portanto, é não 
acreditar neles e derrotar a re-
forma de Bolsonaro com a for-
ça do povo. Para isso vamos 
promover grupos de vigília 
para discutir exaustivamente 
o projeto do governo, dissecá-
lo, e mostrar a verdade por 
trás das mentiras dele.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Tecnologias como Inteli-
gência Artificial (IA), Ma-
chine Learning e Internet das 
Coisas (IoT) estão estabele-
cendo um novo padrão para a 
eficiência e forçando as em-
presas a revisitar seus planos 
de negócios para encontrar 
maneiras de incorporá-las. 
Uma área que já está colhen-
do benefícios diretos dessas 
tecnologias, em países onde 
foram implementadas em ní-
vel adequado, é o segmento 
de manufatura.

Essas tecnologias oferecem 
a oportunidade de otimizar 
processos de negócios, prever 
problemas futuros e aumentar 
a produtividade dos funcioná-
rios. Desta forma, quando a 
tecnologia é empregada corre-
tamente, as fábricas tornam-se 
mais eficientes, o que signifi-
ca lucros maiores e menores 
custos.

No Brasil, infelizmente, 
o cenário ainda é incipiente. 
Pesquisa de 2018 sobre In-
vestimentos em Indústria 4.0 
realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
aponta que a indústria bra-
sileira engatinha no que diz 
respeito à migração para tec-
nologias digitais, já que ape-
nas 17% das empresas que 
investirão nestas tecnologias 
pretende investir em sistemas 
inteligentes de gestão e inteli-
gência artificial.

O relatório da CNI reve-
la também que 77,8% das 
empresas estão nos estágios 
mais atrasados de aplicações 
de tecnologias. No estágio se-
guinte, no qual a integração 
das áreas é total, estão 20,5% 
das indústrias pesquisadas. E 
apenas 1,6% está na dianteira, 
com integração digital total e 
uso de inteligência artificial.

A inteligência artificial é 

especialmente adequada para 
o agendamento. O processo 
de envio de técnicos para re-
parar equipamentos críticos é 
demorado, tedioso e, se feito 
utilizando processos antiqua-
dos, representa um uso inefi-
ciente de recursos. Isso por-
que vários aspectos afetam a 
necessidade de reprogramar 
um compromisso de serviço, 
como o tempo impreciso e es-
timado de viagem e duração 
do trabalho, peças incorretas 
ou ausentes e até mesmo as 
condições climáticas.

Os ajustes do cronograma 
são típicos, mas, para fins 
de eficiência, eles devem ser 
feitos rapidamente, e os hu-
manos nem sempre têm os 
dados completos para resolver 
o problema de forma eficien-
te. Como resultado, pequenos 
contratempos transformam-se 
em grandes problemas logís-
ticos.

A incorporação da IA ao 
cronograma permite que os 
gerentes calculem o tempo de 
viagem e otimizem a rota do 
técnico, levando em conside-
ração as condições do tempo 
e do trânsito. Com base no 
histórico e no tipo de tarefa, 
ele também pode sinalizar os 
clientes com maior risco de 
cancelamento e responder de 
maneira proativa e eficaz. Isso 
economiza um tempo valioso, 
não apenas para o profissio-
nal, que agora pode participar 
de outros trabalhos, mas espe-
cialmente para os clientes.

Quando combinada à Inter-
net das Coisas, a IA também 
pode ajudar a agendar com-
promissos proativamente com 
base no histórico de manuten-
ção. A indústria de manufatura 
não pode perder tempo e pro-
dutividade por conta de falhas 
de equipamento não planeja-

das. A inteligência preditiva 
fornece um alerta antes que as 
máquinas quebrem, permitin-
do que a empresa agende an-
tecipadamente o tempo para 
reparar ou substituir uma peça 
sem sofrer qualquer período 
de inatividade, mantendo o 
chão de fábrica funcionando 
no prazo e limitando as inter-
rupções.

Apesar de algumas organi-
zações já começarem a usar 
sensores e máquinas inteli-
gentes, estamos apenas enga-
tinhando. À medida que mais 
máquinas conectadas são im-
plantadas, as fábricas poderão 
agregar dados históricos de 
desempenho em centenas de 
milhares de unidades, permi-
tindo que as máquinas apren-
dam e identifiquem padrões 
em seu próprio desempenho 
para prever e evitar proble-
mas. A inteligência artificial 
pode reduzir o tempo de inati-
vidade do equipamento a zero.

O próximo passo após oti-
mizar o agendamento e passar 
para modelos de manutenção 
preventiva é melhorar a efi-
ciência dos técnicos e, nova-
mente, a inteligência artificial 
é a protagonista. A proporção 
de ordens de serviço concluí-
das em uma visita – uma taxa 
fixada pela primeira vez – em 
relação ao total de ordens de 
serviço, aumenta as oportuni-
dades de receita adicional de 
provedores de serviços devido 
ao aumento da capacidade.

A satisfação do cliente 
também é melhorada pelo au-
mento da produtividade e pelo 
tempo médio reduzido para 
um determinado reparo, por 
conta de uma duração menor 
da interrupção, o que, por sua 
vez, aumenta a receita.

A IA e o machine learning 
também ajudam a garantir que 

o profissional mais adequado 
seja designado para um tra-
balho. Essas tecnologias po-
dem analisar o histórico, as 
habilidades, a localização, a 
prioridade, as ferramentas e 
a disponibilidade da força de 
trabalho para garantir que seja 
enviada a pessoa certa para o 
trabalho. Esse processo com-
plexo com múltiplas variáveis 
e contingências seria muito 
mais difícil para um humano.

É fato que a inteligência ar-
tificial e o machine learning 
permitem uma escala e veloci-
dade de otimização praticamen-
te impossíveis com processos 
puramente manuais. Os casos 
de uso mais comuns para IA 
no serviço em campo incluem 
programação mais inteligente e 
otimização de rota para reduzir 
o tempo de viagem.

No entanto, a vantagem 
real vem do mapeamento da 
otimização para as metas de 
negócios – da conformidade 
com o SLA ao crescimento da 
receita – que permite que a IA 
encontre o caminho certo para 
cada resultado desejado.

Não é ficção científica e 
não é uma visão para o fu-
turo. São soluções práticas 
baseadas em IA destinadas a 
solucionar problemas reais de 
gerenciamento da força de tra-
balho. A inteligência artificial 
permite que as organizações 
limitem o tempo que os traba-
lhadores humanos gastam em 
tarefas repetitivas e demora-
das e otimiza todo o fluxo de 
trabalho do serviço em campo 
para maximizar a eficiência, 
cortar custos e manter uma 
vantagem competitiva.

q  Morris Menasche
Vice-presidente de Vendas da 
ClickSoftware para América 

Latina.
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Indígena na faculdade 
ainda é um desafio
Dificuldades 
linguísticas, 
preconceito 
e problemas 
financeiros 

Enquanto o total de in-
gressantes no Ensino Supe-
rior brasileiro avançou 48% 
desde 2010, a entrada de 
estudantes de origem indí-
gena nas faculdades brasi-
leiras deu um salto de 842% 
no mesmo período. O dado 
foi apurado pela plataforma 
Quero Bolsa, usando dados 
do Censo da Educação Su-
perior para acompanhar a 
evolução da participação de 
indígenas no Ensino Supe-
rior. A pesquisa foi realizada 
às vésperas do Dia do Índio, 
19 de abril.

Segundo o levantamento, 
em 2010 ingressaram 2.723 
alunos que se declararam in-
dígenas. Em 2017, dado mais 
recente disponível, foram 
25.670. A participação da et-
nia passou de 0,12% do total 
de alunos ingressantes para 
0,79%, com pico de 0,87% 
em 2016. “Isso é resultado 
de duas políticas de inclusão 
oferecidas a esta população. 
A primeira vem do trabalho 
da Funai de garantir acesso à 
Educação Escolar Indígena, 
oferecida por estados e mu-
nicípios. A outra é a elevação 
do percentual de vagas desti-

nadas a cotistas em institui-
ções federais, que passou de 
12,5%, em 2013, para 50%, 
em 2016”, explica Pedro Ba-
lerine, diretor de Inteligência 
de Mercado da plataforma. 
Segundo ele, somente pela 
plataforma, 1.700 indígenas 
conseguiram bolsas de estu-
do desde 2012.

Desde 2015, a participa-
ção dos indígenas que in-
gressam no Ensino Superior 
brasileiro é maior do que a 
proporção deles na popula-
ção brasileira, estimada em 
0,47% pelo Censo Popula-
cional 2010, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
São Paulo é o estado com o 
maior número de alunos in-
dígenas que iniciaram o En-
sino Superior em 2017. Pará, 
Pernambuco, Bahia e Ceará 
aparecem em seguida.

A plataforma também 
avaliou a quantidade de in-
dígenas por curso superior 
para identificar as carreiras 
que mais interessam a essa 
população. Na modalidade 
presencial, o ranking é com-
posto por Direito, Enferma-
gem, Administração, Psico-
logia, Pedagogia, Farmácia, 
Fisioterapia, Engenharia 
Civil, Ciências Contábeis e 
Educação Física

Já entre os cursos na mo-
dalidade de Ensino a Dis-
tância (EaD), os indígenas 
preferem Pedagogia, Ciên-
cias Contábeis, Adminis-
tração, Nutrição, Gestão de 
Pessoal/RH, Formação de 

Intercâmbio cresce 20,46% 
O mercado brasileiro 

de educação internacional 
cresceu 20,46% em 2018. 
Cerca de 302 mil estudantes 
embarcaram para fazerem 
intercâmbio para 365 mil. 
Isso ocorreu mesmo em um 
ano de crise econômica e de 
instabilidade política. Esse e 
outros números foram apre-
sentados no último dia 9, no 
consulado da Irlanda, em 
São Paulo.

O total movimentado pelo 
setor foi de US$ 1,2 bilhão. 
Apesar de a maioria dos es-
tudantes começar a pesquisar 
pela internet e ter o primeiro 
contato com a agência de 
forma virtual, 67% concluí-
ram a compra na loja física. 
Os destinos mais procura-
dos são Canadá, EUA, Rei-
no Unido, Irlanda, Australia 
e Malta. O Canadá lidera a 
primeira posição há 13 anos.

“Malta aparece pela pri-
meira vez entre os seis 
destinos mais procurados 
porque implantou a política 
do intercambista ter a pos-
sibilidade de estudar e tra-
balhar. É um ganho para a 
ilha, para nós, e para todos 
do setor de viagem de estu-
dos no exterior”, comemora 
Maura Leão, presidente da 
Associação Brasileira de 
Agências de Intercâmbio do 
Brasil (Belta).

A análise mostrou tam-
bém que os cursos de idio-
mas, em primeiro lugar de 
língua inglesa, são os mais 
procurados seguido de cur-
sos de idiomas com trabalho 
temporário e cursos de férias 
para teens (período de julho 
e janeiro). Os cursos de gra-
duação aparecem em quarto 
lugar e em seguida vem o co-
nhecido High School.

Professor de Língua/Litera-
tura Estrangeira Moderna, 
Empreendedorismo, Enge-
nharia Civil, Formação de 
Professor de Língua/Litera-
tura Vernácula (português) 
e Formação de Professor de 
Matemática

Por outro lado, a perma-
nência dos indígenas no 
Ensino Superior ainda é um 
desafio. “Esbarram em ques-
tões como dificuldades lin-
guísticas, preconceito e pro-
blemas financeiros - já que 
muitos estudantes passam 
a conviver com despesas 
que nunca tiveram na vida, 

como gastos com moradia e 
alimentação”, aponta o espe-
cialista.

Para tentar minimizar o 
impacto deste último ponto, 
o Ministério da Educação 
(MEC) oferece o Progra-
ma Bolsa Permanência, que 
concede auxílio financeiro 
para estudantes em situação 
de vulnerabilidade econômi-
ca. A bolsa para indígenas 
é de R$ 900. Os alunos que 
ingressam pelo programa 
podem ser beneficiados de 
forma cumulativa por bol-
sas em instituições de ensino 
privadas.

Radicais da Economia 
fomentam greve dos 
caminhoneiros

Os xiitas que habitam o Ministério da Economia ar-
riscam jogar o Brasil em nova greve dos caminhoneiros 
para manter o dogma de que os preços internos dos com-
bustíveis devem acompanhar os valores internacionais. 
No ano passado, essa política gerou prejuízos que derru-
baram ainda mais o combalido PIB brasileiro.

O que mais espanta – se é que algum leitor ainda se 
surpreende com algo – é a insistência em manter um sis-
tema apenas porque assim manda a teoria que os neoli-
berais abraçam. Resta saber se Bolsonaro vai caminhar 
para a crise ou desautorizar seu posto Ipiranga (quase 
literal, desta vez), que ficaria se explicando sozinho para 
o mercado.

Remédio mais caro
Os editais das compras centralizadas de medicamen-

tos pelo Ministério da Saúde reduziram a competitivida-
de das licitações, avalia o Tribunal de Contas da União 
(TCU), apesar de ressaltar que não foram encontrados 
sobrepreços.

O TCU analisou o período compreendido entre 2014 
e 2017. A soma dos contratos analisados chega a R$ 6,8 
bilhões. Os auditores anotaram que o uso de pregão pre-
sencial em detrimento do eletrônico, além da ausência 
de cotação parcial ou do total licitado nos editais, im-
possibilita a participação de empresas de pequeno porte 
na concorrência, reduzindo as chances de obtenção de 
propostas mais vantajosas para a administração pública.

Ampliação em Santos
A operadora portuária Santos Brasil fechou contrato 

com a construtora Axxo para a realização das obras de 
ampliação do cais do Tecon Santos – o maior terminal 
de contêineres da América do Sul, localizado na margem 
esquerda do Porto de Santos.

A obra é mais uma etapa do projeto de modernização 
e ampliação do terminal. Terá investimentos de aproxi-
madamente R$ 150 milhões e ampliará em 220 metros 
o cais acostável. Com isso, a Santos Brasil passará a ter 
capacidade de receber simultaneamente até três navios 
New Panamax (366 metros) no Tecon Santos, e mais 
um navio no TEV (Terminal de Veículos). A previsão da 
companhia é investir aproximadamente R$ 300 milhões 
no terminal entre 2018 e 2019.

Aperto do leão do Norte
O IRS (a Receita Federal norte-americana) divulgou 

uma nova regra que pode atrapalhar os planos de bra-
sileiros que pretendem abrir empresa no Grande Irmão 
do Norte. A norma, que entra em vigor dia 13 de maio, 
determina que apenas indivíduos com o número de se-
gurança social (SSN) ou o número de identificação in-
dividual do contribuinte (ITIN) podem dar andamento à 
abertura de empresa em território norte-americano e soli-
citar o número de identificação dos empregadores (EIN) 
para finalizar declarações fiscais e relatórios contábeis 
obrigatórios daquele país.

Michel de Amorim, contador público e sócio-fundador 
da Drummond Advisors, aponta duas saídas: “Contratar 
um prestador de serviço para que atue como representan-
te legal da empresa ou adicionar um sócio que possua o 
SSN e o ITIN.”

Imediatismo míope
A reforma da Previdência não beneficiará empresas, pois 

as alíquotas seriam as mesmas. Assim, o apoio de empresá-
rios se dá por ignorância ou esperança no sistema de capita-
lização, que promete reduzir a parte patronal mas criará um 
rombo futuro. Vende-se almoço para pagar a janta.

Rápidas
O professor de Direito Financeiro da Universidade de 

Coimbra (Portugal) José Casalta Nabais fará palestra no 
seminário sobre “Políticas públicas e tributação – uma 
visão cosmopolita”, que o Instituto dos Advogados Bra-
sileiros (IAB) realizará nesta quinta-feira, das 10h às 12h, 
no Centro do Rio. Inscrições: iabnacional.org.br/eventos 
*** Para ajudar aqueles que deixaram a declaração de 
IR para última hora, o Centro Universitário Internacional 
Uninter realiza um mutirão de dúvidas nesta quinta-feira, 
das 18h30 às 20h via facebook.com/Ci%C3%AAncias-
Cont%C3%A1beis-Uninter-2012565065691571/ *** E 
a Anhanguera de Niterói oferecerá, também na quinta, 
plantão de atendimento gratuito, na Av. Visconde do Rio 
Branco, 123, Centro *** Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira, 
vice-presidente de Operações da ArcelorMittal Aços Pla-
nos América do Sul, tomará posse como presidente do 
Conselho de Administração da Associação Brasileira de 
Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) para o biênio 
2019/2020 nesta quarta-feira *** Na quinta, a Câmara 
Espanhola apresentará as oportunidades de negócios no 
país e incentivos do governo espanhol. Será na Fecomér-
cio RJ (Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo).

Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 26 de 
abril de 2019, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 
10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles 

Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; 

2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018; 

3. Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e 
fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho 
Fiscal, observada a legislação aplicável, nos termos do inciso III do artigo 10 
do Estatuto Social da Eletronuclear.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019
Antônio Varejão de Godoy

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ N.º 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

ECIA-RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 11.683.805/0001-01- NIRE nº 33.3.0029292-6

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 12h, na sede social da Cia., localiza-
da na Rua Gal Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019. 
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente.

Dodge e Toffoli: 
‘conversa muito boa’ 

A procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, 
se reuniu nesta segunda-feira 
com o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Dias Toffoli. A reunião, 
de 30 minutos,  foi o primeiro 
encontro oficial entre as duas 
autoridades após as decisões 
da semana passada no inquéri-
to aberto pelo presidente para 
investigar a divulgação de no-
tícias falsas (fake news) contra 
a Corte. Ao sair da audiência, 
Dodge disse que a “conversa 
foi muito boa” e que mantém 
boa relação com o STF.

AGU é contra 
arquivamento

A Advocacia-Geral da 

União (AGU) manifestou-se  
contra um pedido da Asso-
ciação Nacional de Procura-
dores da República (ANPR) 
que pleiteava o arquiva-
mento do inquérito condu-
zido pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) para apurar 
ofensas e ameaças contra a 
Corte, seus ministros e fami-
liares.

A investigação foi aberta 
por uma portaria publicada 
pelo presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, que 
nomeou o ministro Ale-
xandre de Moraes como 
relator. A iniciativa não 
previu nenhuma participa-
ção da Procuradoria-Geral 
da República (PGR) no 
caso, como costuma ocor-
rer em todos os processos 
abertos no Supremo, cau-
sando polêmica.

Carne brasileira no 
mercado chinês

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, disse que a 
peste suína na China pode ofe-
recer uma oportunidade para o 
Brasil ampliar seu mercado de 
carnes. A China é hoje a maior 
produtora de carne suína do 
mundo. “Hoje, com o proble-
ma que vem se agravando lá, 
vemos grande oportunidade 
de o Brasil ocupar parte desse 
espaço”, disse na Associação 
Brasileira de Proteína Ani-
mal (ABPA). Quanto à soja, 
a ministra disse que a expec-
tativa é que as exportações 
para a China sejam menores, 
por causa dos problemas com 
a peste suína no país. “Com 
certeza diminuirão as nossas 
exportações de soja, mas nós 
vamos agregar valor. Em vez 

de vender soja a US$ 500 a 
tonelada, vamos vender a pro-
teína a US$ 2 mil a tonelada, 
seja frango, bovino ou suíno”, 
ressaltou.

IR: 13 milhões ainda 
não declararam

A oito dias do fim do pra-
zo, cerca de 13,5 milhões de 
brasileiros ainda não acerta-
ram as contas com o Leão. 
Até as 17h de desta segunda-
feira, a Receita Federal rece-
beu 16.964.301 declarações 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física, o equivalente a 55,6% 
do esperado para este ano. O 
prazo para envio da declaração 
começou em 7 de março e vai 
até as 23h59min59s de 30 de 
abril. A expectativa da Receita 
Federal é receber 30,5 milhões 
de declarações neste ano.
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MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente e ‘enchentes’
As águas não só são essenciais à vida, como sempre 

prestaram grandes serviços ao homem. Facilitam o trans-
porte de cargas e produtos, umedecem o solo e beneficiam 
as plantações, produzem energia, riqueza e ainda permi-
tem aos homens momentos de lazer. Já nas primeiras dé-
cadas do século XX, Gilberto Freyre, sob uma perspectiva 
ecológica da sociedade açucareira, demonstrou preocupa-
ção com o tratamento dado aos rios pelo homem. Freyre 
chamou a atenção contra o lançamento das caldas de des-
tilaria nos cursos d’água na região da mata no Nordeste 
brasileiro e ainda na primeira metade do século XX previa 
os problemas a serem causados pelo avanço do desmata-
mento pelos usineiros do açúcar, “despreocupados com as 
consequências sociais da ação que desenvolviam”.

A devastação das matas, a degradação dos solos e a 
transformação de rios em depósitos de dejetos, tão con-
denadas por Freyre em 1930 e, modernamente, por am-
bientalistas e pessoas ligadas à preservação ambiental, 
provocou, naturalmente, uma maior exposição do solo, 
inclusive das grandes cidades, à ação dos agentes meteo-
rológicos. Atualmente percebe-se que a relação predatória 
do homem sobre a natureza tem avançado e interferido até 
mesmo em efeitos climáticos segundo Relatório da Orga-
nização Meteorológica Mundial.

Por esse prisma, eventos extremos, a exemplo de fortes 
tempestades, não podem mais ser atribuídos a fenômenos 
exclusivamente naturais, havendo previsão de tornarem-
se mais frequentes. Em vista disso, é necessário que o 
meio urbano e rural estejam adequadamente preparados 
para lidar com seus efeitos e evitar que “enchentes” sejam 
sinônimos de tragédias como a que ocorreu no dia 8 de 
abril no Rio de Janeiro.

 Por exemplo, nas grandes cidades, a impossibilidade 
de vazão regular das águas das chuvas pode ter inúmeras 
causas naturais, mas também causas determinadas pela 
ação humana. A impermeabilização dos solos urbanos pelo 
concreto que dificulta a drenagem e absorção das águas, 
o descarte inadequado do lixo que obsta a canalização e 
impede o fluxo normal das águas, a falta de limpeza e de 
monitoramento adequados de resíduos, o desmatamento 
das margens dos rios e encostas, o assoreamento dos rios, 
as construções irregulares em encostas, todos são fatores 
que contribuem para as enchentes.

Há menos de um século das posições de Gilberto 
Freyre, o resultado não poderia ser mais desastroso. É 
necessário cobrar politicas públicas e ações estatais. Mas 
também é preciso considerar que atitudes simples podem 
ser adotadas por cada um de nós. O meio ambiente como 
direito e dever de todos previsto no art. 225 da CF, exige a 
participação consciente da sociedade civil para a sua pre-
servação. Não se trata apenas de editarem-se leis evitando 
a venda de material plástico de embalagens ou de produ-
tos descartáveis. Trata-se de preservar, prevenir e precaver 
para as presentes e futuras gerações. Enquanto se opta en-
tre climatismo ou climatologia, é provável que mais uma 
grande “enchente” esteja por vir caso não haja a opção e o 
engajamento da sociedade, com certa urgência, pelo meio 
ambiente sustentável.

ECIA AMÉRICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 13.025.862/0001-10- NIRE nº 33.3.0029626-3

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 11h, na sede social da Cia., localizada 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019. 
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente.

ECIA IRMÃOS ARAÚJO ENGENHARIA, COMÉRCIO S/A
CNPJ/MF nº 33.503.251/0001-48 - NIRE nº 33.3.0015817-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas da Sociedade convocados 
para a sua AGE a realizar-se no dia 30/04/19, às 13h, no endereço localizado 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo 
de deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Aprovar o aumento de capital da 
sociedade, diante dos aportes financeiros recebidos no ano de 2018 a título de 
AFAC´s. Octávio Azevedo de Araújo e Denise Araújo Nogueira, Diretores.

JSR SHOPPING S/A
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27- NIRE nº 33.3.0028518-1

Edital de Convocação. Ficam os Srs. Acionistas convocados para a sua 
AGO a realizar-se no dia 30/04/19, às 10h, na sede social da Cia., localizada 
na Rua Gal Ivan Raposo, 431, pte, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim 
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/18. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de 2019. 
Octávio Fernandes de Araújo, Diretor Presidente. 

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convidados os acionistas da 
Cia. a se reunir no dia 29/04/19, às 13h, na sede social localizada Praça 
Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberar sobre: 
(a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício findo em 2018; e (b) destinação do resultado de 2018da Cia. Rio
de Janeiro, 18/04/19. Diretoria.

ZÍNIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 05.851.532/0001-56
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convi-
dados os acionistas da Cia. a se reunir no dia 29/04/19, às 13h00, na sede 
social localizada na Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, para deliberar sobre I) EM AGO: (a) o relatório da administração, parecer 
dos auditores independentes e as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 2018; (b) destinação do resultado de 2018 da Cia.; e 
II) EM AGE: (a) remuneração dos Administradores; e (b) reeleição do membro
da Diretoria. Rio de Janeiro, 18/04/19. Diretoria.

Produtividade do trabalhador  
aumentou em 56% com Vale-refeição

A produtividade do traba-
lhador brasileiro aumentou 
em 56% com o Programa de 
Alimentação do Trabalha-
dor (PAT), que possibilitou 
o acesso a uma alimentação 
saudável. Lançado em 1976, 
o PAT motivou um livro que 
retrata 40 anos desta histó-
ria, realizado pelo econo-
mista José Afonso Mazzon, 
da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabili-
dade da Universidade de São 
Paulo (FEA-USP), com o 
apoio da Fundação Instituto 
de Administração (FIA) e di-
vulgação da empresa Ticket.

Dos 39 países que dispõe 
de programas de suporte a 
alimentação dos trabalhado-
res, o PAT é o maior de todos 
e beneficia mais de 20 mi-
lhões de empregados. Desde 
a implantação do Programa, 
já foram oferecidas 79 bi-
lhões de refeições e consu-
midos mais de 460 milhões 
de sacas de arroz e feijão, 
o que impulsionou o setor 
de alimentos e trouxe mais 
oportunidades de negócios 
para os comerciantes creden-
ciados.

O PAT equivale em média 
a 13,4% do salário médio. 
Estima-se que o impacto no 
PIB, em 40 anos de progra-
ma, chegou a R$ 2,4 trilhões 
de salários e de autônomos 
de R$ 985 bilhões, de con-
tribuições à previdência so-
cial de R$ 164 milhões e de 
impostos sobre a comercia-
lização de R$ 442 bilhões, 
resultando em uma arreca-
dação de tributos de R$ 606 
bilhões.

São Paulo é o estado com 
a maior penetração do Pro-
grama entre a força de tra-
balho formal, com quase 
40% dos trabalhadores com 
vínculos ativos. Em segui-
da aparecem Espírito Santo, 
com 33,2% de penetração, 
Rio de Janeiro, com 32,7%, 
e Minas Gerais com 27,8%.

“O PAT é o mais longevo 
programa socioeconômico 
no Brasil e referência para 
a Organização Internacio-
nal do Trabalho, pois gerou 
mais nutrição, mais saúde, 
crescimento da produtivida-
de e melhora da qualidade 
de vida”, ressalta Felipe Go-
mes, diretor-geral da Ticket.

Felipe Gomes: ‘PAT é o mais longevo programa socioeconômico 
no Brasil e referência para a OIT, pois gerou mais nutrição, saúde, 

crescimento da produtividade e melhora da qualidade de vida’ 

Segundo José Afonso Ma-
zzon, a produtividade é be-
neficiada pela melhoria na 
qualidade da alimentação, 
pois evita doenças, aumenta 
a capacidade física e a resis-

tência à fadiga. Sua penetra-
ção formal na força de tra-
balho está associada a uma 
redução de 0,77 acidentes de 
trabalho a cada 100 trabalha-
dores.

No Estado do Rio se gasta R$ 39,01 para almoçar fora de casa
A pesquisa “Preço Médio 

da Refeição Fora do Lar”, 
realizada anualmente pela 
Associação Brasileira das 
Empresas de Benefícios ao 
Trabalhador (ABBT), apon-
ta que o trabalhador flumi-
nense desembolsa, em mé-
dia, R$ 39,01 para almoçar 
fora de casa. O preço está 
acima da média nacional, de 
R$ 34,84 e da média apu-
rada no Sudeste, que foi de 
R$ 35,72. O estudo foi feito 
em 22 estados e no Distrito 
Federal, num total de 51 mu-
nicípios, e coletou quase 6,2 
mil preços de pratos, no pe-
ríodo de dezembro de 2018 a 
fevereiro de 2019.

Os dados foram apura-
dos para a entidade pela GS 
& Inteligência, empresa do 
Grupo Gouvêa de Souza. 
Foi considerado o preço da 
refeição composta por: prato 
principal, bebida não alco-
ólica, sobremesa e café, na 
hora do almoço, em estabe-
lecimentos que aceitam vou-
cher refeição como forma de 
pagamento. “O estudo é um 
termômetro importante que 
auxilia as empresas a ponde-
rar sobre o valor do auxílio 
concedido ao trabalhador. 
Além disso, serve como re-
ferencial para garantir que 
quem recebe o benefício 
possa ter acesso a refeições 

de qualidade, nutritivas e 
equilibradas”, afirma Jessica 
Srour, diretora-executiva da 
ABBT.

Os preços da alimentação 
variam muito de cidade para 
cidade e refletem a realidade 
econômica local. “É impor-
tante ressaltar que a pesqui-
sa é um retrato do momento 
avaliado. As oscilações po-
dem mostrar reposição de 
perdas nos anos anteriores 
ou acomodação dos valores 
de acordo com o momento 
econômico vivido em cada 
município”, comenta Jéssi-
ca.

O reajuste de preço do 
almoço na capital flumi-
nense seguiu percentual do 
apurado na média nacional. 
No ano passado, almoçar 
na cidade do Rio de Janeiro 
custava R$ 38,97 contra R$ 
39,74 neste ano: um aumen-
to de 2% (o reajuste do preço 
médio nacional foi e 2,1%). 
No entanto, três cidades do 
estado apresentam valores 
mais altos que a média no 
país: Niterói, Rio de Janei-
ro e Macaé. A cidade onde o 
trabalhador desembolsa me-
nos na hora do almoço é Ni-
lópolis: R$ 30,16. De acordo 
com a pesquisa, a variação 
de preço de um ano para ou-
tro foi diretamente impacta-
da pela realidade econômica 

de cada município. “O país 
vem atravessando uma fase 
de econômica pouco aqueci-
da, o emprego e a renda ain-
da não se fortaleceram e isso 
afeta diretamente o desem-
penho dos estabelecimentos. 
Mais do que qualquer outro 
segmento, restaurantes são 
sensíveis a qualquer oscila-
ção”, pondera.

A pesquisa retrata os pre-
ços médios da refeição nas 
cinco regiões brasileiras. O 
Sudeste se mantém como a 
região mais cara para almo-
çar fora de casa. Apesar de 
o aumento do custo no pre-
ço dos alimentos ter sido o 
principal responsável pela 
inflação no ano passado, o 
reajuste do preço médio do 
almoço do trabalhador no 
país ficou em 2,1%, abaixo 
do índice de 3,75% apurado 
pelo IPCA/IBGE no mesmo 
período.

Mais cara

Pela segunda vez con-
secutiva, Florianópolis se 
mantém como a cidade mais 
cara para almoçar: R$ 43,35. 
Diadema (SP) é onde o tra-
balhador gasta menos em 
comparação a outros mu-
nicípios: foi a cidade mais 
barata, com preço médio de 
R$ 28,85, em 2018. Niterói 

e Rio de Janeiro estão entre 
as 19 mais caras e Nilópolis 
entre as 10 mais baratas para 
almoçar fora de casa.

Atualmente cerca de 17 
milhões de trabalhadores 
têm acesso aos benefícios 
refeição e alimentação, sen-
do que 80% possuem renda 
até cinco salários mínimos. 
O setor engloba as empresas 
operadoras do segmento de 
cartões refeição e faz parte 
do PAT – Programa de Ali-
mentação ao Trabalhador do 
Governo Federal, criado por 
lei em 1976, que completa 
43 anos em abril: “Antes do 
PAT, uma parcela expressiva 
da população era avaliada 
em estado de desnutrição e 
subnutrição, o que influía 
no baixo rendimento. O pro-
grama evoluiu e atualmente 
é um instrumento de desen-
volvimento econômico e so-
cial”, destaca Jessica.

A pesquisa avaliou os va-
lores praticados pelos restau-
rantes, lanchonetes e padarias 
em quatro categorias: comer-
cial (estabelecimentos com 
serviço mais simples e que 
serve o popular “prato feito”), 
self-service (por quilo ou bu-
ffet a preço fixo), executivo 
(oferece opção de prato do 
dia com desconto em relação 
aos demais apresentados no 
menu) e à-la carte.

Casas feitas de aço leve sairão prontas da fábrica
A fabricação de peças no 

sistema Light Steel Frame 
(estrutura de aço leve) possi-
bilitará a montagem de resi-
dências ou estabelecimentos 
comerciais de médio e alto 
padrão no Brasil. As “casas 
feitas na fábrica” são uma 
iniciativa da empresa CMC 
Módulos Construtivos, do 
Grupo Lafaete, viabilizada 
através do apoio da Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Ino-
vação Industrial (Embrapii).

Segundo Vanderley John, 
coordenador do projeto e 
da unidade Embrapii Poli-
USP, a tecnologia trará so-
luções para dois problemas 
da atualidade: aumento da 
produtividade, resultado da 

industrialização, e redução 
do impacto ambiental, resul-
tado do uso de componentes 
leves que colaboram na re-
dução de perdas nos cantei-
ros de obras.

“A Embrapii tem viabi-
lizado somar experts com 
grande experiência de mer-
cado com o conhecimento 
atualizado da universidade 
para desenvolver soluções 
inovadoras. Este apoio é 
o que viabiliza desenvol-
vimento de soluções mais 
avançadas com redução do 
risco associado a inovação”, 
assegura Vanderley.

A tecnologia possibilita a 
fabricação automatizada de 
módulos 2 e 3D, que gera 

painéis, banheiros e cozi-
nhas que já vão prontos e 
acabados para a equipe de 
construtores, o que aumen-
ta sua praticidade e dimi-
nui os transtornos causados 
por qualquer construção ou 
reforma. As estruturas são 
mais leves do que as con-
vencionais e não perdem em 
segurança, oferecendo ainda 
isolamento de temperaturas 
e ruídos e evitando proble-
mas com mofo ou prolifera-
ção de fungos pela umidade.

Imóveis como estes já são 
utilizados em países como 
Japão e Canadá, por exem-
plo, e trazem como princi-
pais benefícios a velocidade 
de execução da obra, redu-

ção de desperdício de ma-
teriais e precisão dimensio-
nal, além de ser sustentável, 
pois utiliza aço galvanizado 
100% reciclável.

Edison Tateishi, diretor 
de operações do Grupo La-
faete, afirma que edificação 
feita em fábrica é algo novo 
no Brasil. A Embrapii, orga-
nização vinculada ao Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicações, 
atua por meio da cooperação 
com instituições de pesqui-
sa científica e tecnológica, 
públicas ou privadas, tendo 
como foco as demandas em-
presariais. Atualmente, há 
42 unidades credenciadas 
pelo país.
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Balanço Patrimonial
31/12/18 31/12/17

Ativo 3.735 4.054
Circulante 61 3
Caixa e equivalentes de caixa 61 2
Outros ativos - 1

Não circulante 3.674 4.051
Realizável a LP: Créditos com diversos 227 392
Investimentos: Propriedades para investimento 3.447 3.659

Passivo e Patrimônio Líquido 3.735 4.054
Circulante 303 262
Impostos e contribuições a recolher 1 1
Obrigações trabalhistas 301 258
Provisão para IR e contribuição social 1 3

Patrimônio líquido 3.432 3.792
Capital social 6.000 6.000
Adiantamenro para futuro aumento de capital 37 -
Prejuízos acumulados (2.605) (2.208)

Demonstação de Resultado
31/12/18 31/12/17

Receita bruta de locação de imóveis 28 197
Deduções da receita bruta (1) (7)
Receita líquida 27 190
Resultado operacional bruto 27 190
Despesas Operacionais: Desp. administrativas e gerais (420) (441)
Prejuízo antes do resultado financ. e imp. e contribuições (393) (251)
Resultado Financeiro: Despesas financeiras (2) (2)
Prejuízo antes do IR e da contribuição social (395) (253)
IR (1) (9)
Contribuição social (1) (6)

(2) (15)
Prejuízo líquido do exercício (397) (268)
Quantidade de quotas 6.000.000 6.000.000
Prejuízo líq. p/lotes de mil quotas do capital social - em reais (0,006) (0,004)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

Descrição
Capital
social AFAC

Prejuízos
acumulados Total

Saldo em 31/12/16 6.000,00 - (1.676) 4.324
Prejuízo líquido do exercício - - (262) (262)

Saldo em 31/12/17 6.000,00 - (1.938) 4.062
Prejuízo líquido do exercício - - (268) (268)
AFAC - 37 - 37

Saldo em 31/12/18 6.000,00 37 (3.394) 3.831

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Atividades operacionais 31/12/18 31/12/17
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (398) (268)
Depreciação 212 212
Obrigações com coligadas 145 7
Aumento (redução) do passivo circulante 36 47

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (5) (2)
Atividades de financiamento
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 61 (2)
Aumento (Red.) líquida de caixa e equivalentes de caixa 61 (2)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 3 3
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 64 1

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a  apreciação  de V. sas. O Balanço Patrimonial, Demons-
tração de Resultado, Mutação do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa referente ao exercício encerrado em 31/12/18. Octávio Fernandes de Araújo - Diretor Presidente.

Notas Explicativas: As Demonstrações contábeis da Ecia - Rio Empreendi-
mentos e Participações S/A são de responsabilidade de seus contadores e fo-
ram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas cotábeis 

adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária 
previstas na Lei 6.404/76, com as alterações das leis 11.638/07 e 11.941/09 
e as orientações e interpretações imitidas pelo CPC, virgentes de 31/12/18 
e normas específicas da legistação fiscal, inerentes ao ramo de atividade da 
Cia., consoante as práticas contábeis.

Octávio Fernandes de Araújo - Diretor Presidente  
Paulo Cezar de Oliveira Lopes - Contador - CRC 058.524/0-6 - RJ

 Fonte: Coad
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

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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Petrobras OI

Pão de Açucar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações ordinárias da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
27,44, com ganho 0,56%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado comprado.

As ações preferenciais do OI terminaram cotadas a R$ 
1,71, com ganho de 3,64%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Pão de Açucar terminaram co-
tadas em R$ 96,03, com perda de 2,38%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 
8,02, com valorização de 2,79%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Localiza terminaram cotadas a 
R$ 33,02, com desvalorização de 0,72%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido..

As ações preferenciais da Ecorodovias terminaram cota-
das a R$ 8,57, com valorização de 2,61%. Os três indicadores 
semanais mostram mercado vendido..

Terça e quarta-feira, 23 e 24 de abril de 2019

SÃO CRISTÓVÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.468.412/0001-70 - NIRE 33.3.0032836-0

Ata de AGE realizada em 12/03/19
Data, Horário e Local. No dia 12/03/19, às 10h, na sede social da São 
Cristóvão Participações S.A., na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º andar, 
Leblon/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro de 
Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini 
Nader; Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre (i) a alteração do objeto social da Cia.; e (ii) a alteração e a ratificação 
da composição da diretoria da Cia. Deliberações tomadas por unanimidade.
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-
se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) a alteração do objeto social da 
Cia., que passa a ser o seguinte: “(a) aquisição, para fins comerciais, de 
imóveis, participações em imóveis, ativos ou direitos; (b) venda e locação de 
projetos imobiliários (edifícios, residências, terrenos e qualquer outro tipo de 
imóvel); (c) administração, direta ou indireta, e desenvolvimento de terrenos 
e qualquer outro tipo de desenvolvimento de imóvel; (d) participação em 
quaisquer outras sociedades, que tenham como objeto social as atividades 
(a), (b) e (c) acima mencionadas, como sócio, acionista ou quotista; e (e) 
administração de ativos próprios ou de terceiros”. (ii) em razão da alteração 
do item (i) acima, o Art. 3º do Estatuto Social passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 3º. A Cia. tem por objeto social (a) aquisição, para 
fins comerciais, de imóveis, participações em imóveis, ativos ou direitos; 
(b) venda e locação de projetos imobiliários (edifícios, residências, terrenos
e qualquer outro tipo de imóvel); (c) administração, direta ou indireta, e
desenvolvimento de terrenos e qualquer outro tipo de desenvolvimento de
imóvel; (d) participação em quaisquer outras sociedades, que tenham como
objeto social as atividades (a), (b) e (c) acima mencionadas, como sócio,
acionista ou quotista; e (e) administração de ativos próprios ou de terceiros.”
(iii) ato contínuo, o acionista aprovou a renúncia apresentada pelos Srs. (i)
Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia,
RG 20.441.326-4- DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor
Presidente; (ii) Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, 
RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF 261.377.018-08; (iii) Marcelo Hudik
Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, administrador, RG 11.605.282-
0- IFP/RJ e CPF 025.989.187-89; (iv) Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro,
casado, administrador, RG 30.448.755- SSP/SP e CPF 289.496.448-00,
todos residentes e domiciliados no RJ, com escritório na Av. Ataulfo de
Paiva, nº 1251, 9° andar - sala 901 Leblon/RJ, aos cargos de Diretores
sem Designação Específica, cargos estes para os quais haviam sido eleitos
na 1ª Alteração do Contrato Social realizada em 07/08/18, arquivada na
JUCERJA nº 33.3.0032836-0, em sessão de 16/10/18. A Cia. e os Srs.
Diretores conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável
e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada
um deles. Em decorrência da deliberação acima, foi aprovada a eleição dos
Srs. Luiz Augusto Vianna Messora, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, RG 33.944.176-8- SSP/SP e CPF 388.671.028-93, e Marcos
Lima de Freitas Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
RG 32.941.881-6 expedida pelo SSP/SP e CPF 223.069.748-02, ambos
domiciliados na Cidade de SP/SP, com escritório na Rua Dr. Renato Paes
de Barros, 955, cj. 121, Itaim Bibi/SP, para ocuparem os cargos de Diretores
sem Designação Especifica. Os Diretores ora eleitos terão mandato unificado
com o demais Diretor até 07/08/20, permitida a reeleição, e são investidos
em seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse nos
termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo declarado, sob as penas da lei,
(a) terem conhecimento das disposições do Art. 147 da Lei das S.A., (b)
preencherem os requisitos legais para integrarem a Diretoria da Cia., e
(c) não estarem impedidos de exercerem cargos de administração por lei
especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso à cargos públicos, ou em decorrência do cometimento de crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade. Ratificar a composição da Diretoria: Diretor
Presidente - Daniel Pini Nader. Diretor sem Designação Específica - Luiz
Augusto Vianna Messora e Marcos Lima de Freitas Filho. Encerramento e
Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata
referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1° da Lei das S.A., ata esta
que foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e pelos membros da
mesa. RJ, 12/03/19. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente; Luiz Augusto
Vianna Messora - Secretário. Jucerja em 17/04/19 sob o nº 3583604.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Produção de alumínio cai mas procura aumenta no Brasil
No ano passado, o 
consumo cresceu 
cerca de 10% em 
relação a 2017

O consumo de alumínio 
no Brasil cresceu, mas pro-
dução do setor é menor há 
mais de um ano. A maior fá-
brica de alumina do mundo, 
insumo do qual se produz o 
alumínio primário, a mine-
radora Alunorte, sediada em 
Barcarena, a 40 quilômetros 
de Belém do Pará, reduziu 
pela metade sua produção 
atingindo a capacidade pro-
dutiva do setor. Além disso, 
a pressão das importações, 
sobretudo da China, e a gre-
ve dos caminhoneiros ajuda-
ram a impactar a produção 
do produto.

De acordo com dados da 
Associação Brasileira do 
Alumínio (Abal), a indús-

tria brasileira do alumínio 
fechou 2018 registrando 
aumento no consumo e um 
cenário desafiador na produ-
ção. No ano passado, o con-
sumo de alumínio no país 
cresceu cerca de 10% em 
relação a 2017, totalizando 1 
milhão e 383 mil toneladas. 
Dos setores que utilizam o 
metal, os maiores aumentos 
foram em embalagens, com 
14%; transportes, com pou-
co mais de 12%, e o segmen-
to da eletricidade, que atin-
giu 11%.

Segundo Milton Rego, 
presidente da Abal, o cres-
cimento do consumo de 
produtos de alumínio no 
mercado doméstico foi co-
berto pelas importações, so-
bretudo de origem chinesa. 
“A pressão das importações, 
combinada com a queda da 
nossa produção de alumínio 
primário, preocupa. Além 
de diminuir valor agregado, 
quando deixamos de produ-
zir alumínio a partir da bau-
xita brasileira toda a cadeia 

perde competitividade. A 
Abal entende que a integra-
ção da indústria é fundamen-
tal para a sustentabilidade do 
setor”, alerta Milton Rego.

Milton Rego diz que o de-
sempenho mostra que o setor 
vem retomando o seu dina-
mismo, mesmo diante da 
atribulada realidade vivida 
pelo Brasil no ano passado. 
“Crescemos apesar da greve 
dos caminhoneiros, da eco-
nomia e do ambiente políti-
co-eleitoral à flor da pele”, 
destaca.

Mas, segundo o executi-
vo, a situação requer atenção 
no tocante à produção na-
cional de alumínio primário, 
que em 2018 somou um total 
de apenas 659 mil tonela-
das, queda de mais de 17% 
em relação a 2017 (801,7 
mil toneladas). Tal resultado 
se explica por duas razões. 
Uma delas pontual: o fato da 
maior fábrica de alumina do 
mundo, a Alunorte, em Bar-
carena, no Pará, operar com 
metade da sua capacidade 

desde o início de 2018. 

Questões econômicas 

A outra razão está liga-
da às questões estruturais 
da economia brasileira. A 
principal delas é o impacto 
do preço da energia elétri-
ca, uma vez que o processo 
de transformação da alumi-
na em alumínio primário é 
eletro-intensivo. “Hoje, a 
energia elétrica adquirida 
responde por quase 70% do 
custo de produção do alu-
mínio nacional. É um peso 
brutal, a conta simplesmente 
não fecha”, diz Milton. Entre 
2009 e 2015, lembra o pre-
sidente executivo da ABAL, 
nada menos do que cinco 
plantas de alumínio primário 
fecharam as portas no país.

A ABAL diz que segue 
em tratativas com a equi-
pe econômica do Governo 
Bolsonaro para achar uma 
solução para o problema. A 
entidade é signatária, ao lado 
de outras 14 organizações de 

classe, de um documento 
que propõe a modernização 
do setor de energia. “Essa é 
uma questão fundamental 
para a competitividade não 
só da cadeia produtiva do 
alumínio, mas para toda a 
indústria brasileira”, explica 
Milton.

Alunorte

Em fevereiro do ano pas-
sado, a Alunorte foi acusada 
de ter provocado vazamento 
de rejeitos de bauxita nas 
águas do município. A mi-
neradora tem como maior 
acionista o governo da No-
ruega, que nega que houve o 
transbordamento de efluen-
tes das bacias de rejeitos de 
resíduos.

Em janeiro, a Secretaria 
de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade do Pará (Semas-
PA) declarou que a empresa 
teria 100% de condições de 
voltar a operar as suas ati-
vidades. “A área técnica da 
Semas entendeu que a em-

presa melhorou a capacidade 
de resolução de incidentes 
ambientais ao ponto de não 
existir mais riscos no mo-
mento atual que justificasse 
a manutenção do embargo 
de 50% da produção”, afir-
mou o órgão em nota.

Milton Rego: ‘A pressão 
das importações, 

combinada com a queda 
da nossa produção de 

alumínio primário, 
preocupa’

Avianca devolverá 18 aeronaves 
às empresas de leasing

A situação da Avianca Bra-
sil está a cada semana mais 
dramática. Obrigada judicial-
mente a enxugar a sua frota 
de aeronaves, a companhia 
começou a devolver, a partir 
desta segunda-feira, mais oito 
aviões às empresas de lea-
sing proprietárias das aero-
naves. Ao todo, 18 aeronaves 
serão devolvidas a essas em-
presas. Outras três ainda estão 
em negociação, ainda sem 
prazo para serem devolvidas.

Por meio de nota, a Se-
cretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon) informou 
já ter enviado notificação à 
Avianca, pedindo informa-
ções sobre o número de as-

sentos vendidos pela empre-
sa; sobre como está sendo 
feita a distribuição de assen-
tos; e sobre se há riscos de 
mais voos serem cancelados.

Segundo a secretaria, os 
consumidores lesados po-
derão apresentar suas recla-
mações na plataforma con-
sumidor.gov.br que pode 
ser acessada por navegador 
ou por aplicativo próprio 
disponível para os siste-
mas Apple e Android.

De acordo com a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), as devoluções são 
em cumprimento a decisões 
judiciais, atendendo pedido 
das empresas de leasing. 
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O mundo que o  
brasileiro não viu, de novo

Nos últimos dois trimestres (setembro a dezembro de 
2018 e janeiro a março de 2019), um fato bastante comum, 
quando se trata de investimentos, se repetiu: o brasileiro 
olhou só para o Brasil, investiu numa única narrativa, não 
diversificou e, assim, correu mais risco.

Na noite do Ano Novo, quem tivesse lido jornais e re-
vistas especializadas em investimentos nos dias anteriores 
(com exceção do meu último texto em que refleti sobre 
diversificação em 2019), teria uma certeza: deveria inves-
tir em ativos brasileiros.

Naquele momento se encerrava um ano de muitas dis-
cussões e eventos (crise dos caminhoneiros, copa, elei-
ção), mas tudo parecia ter entrado nos eixos, afinal, Deus 
é brasileiro!

Nos últimos três meses do ano de 2018 o índice Boves-
pa subiu mais de 11% e, olhando para 2019, só havia uma 
possibilidade: para o alto e avante! Paulo Guedes, Moro, 
reforma da previdência, não tem como dar errado.

Mas, e a diversificação?, eu perguntaria. Sugiro tam-
bém investir em ações de empresas que não são listadas 
na B3.

“Não!” “Olha o que tá acontecendo no mundo,o dólar 
vai derreter frente ao real, e, além do mais, você não lê 
jornal? EUA e China estão em guerra comercial. Não viu 
que nesses últimos três meses de 2018 o índice de ações 
globais (MSCI World) caiu 16%? O mundo está em cri-
se!”

Investir é lidar com incertezas. Muitos cenários são 
possíveis, com diferentes probabilidades. Mas, atenção 
agora, por favor. Sempre que só uma possibilidade lhe 
for apresentada e que lhe for sugerido que invista levando 
essa “certeza” em consideração, não invista, questione.

Mas a leitura de que a bolsa brasileira iria continuar 
subindo com certeza e o mundo derreteria prevaleceu e, 
terminado o primeiro trimestre de 2019, qual foi o cenário 
que, até aqui, se materializou?

O Ibovespa no primeiro trimestre de fato subiu 8,56%, 
enquanto o MSCI (que certamente cairia) subiu 13,12%. 
Assim, os investidores que compraram a certeza de Bra-
sil acima de tudo e mundo em crise correram mais risco 
pois não diversificaram e, em alguma medida, perderam 
no processo boas oportunidades.

Na filosofia de investimentos em que acredito, olha-
mos para o mundo e investimos em empresas que vendem 
seus produtos ou prestam serviços globalmente (inclusive 
no Brasil) e acreditamos que, enquanto as narrativas vão 
de uma certeza a outra, as boas empresas seguem venden-
do, crescendo, defendendo seus lucros e vantagens com-
petitivas. Nesse primeiro trimestre de 2019 muitas delas 
tiveram altas fortes. Entre elas estão, por exemplo, Moo-
dys (+33% no ano), AB Inbev (+32% no ano), Tiffany 
(+33% no ano) e Comcast (+20%), isso para citar apenas 
alguns casos.

Infelizmente, como eu mencionei no início, esse não 
foi um evento especial, mas sim a regra. Enquanto tratar-
mos a diversificação internacional como uma estratégia 
tática e não uma regra estrutural de nossos portfólios, se-
guiremos perdendo oportunidades e, pior, correndo mais 
risco.

q  Gustavo Aranha
Sócio responsável área Comercial da GEO Capital.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 – NIRE 33.3.0029696-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares 
S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2019, às 09:00 horas, 
na sede social da Companhia, na Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, 
Duque de Caxias, CEP 25070-420, estado do Rio de Janeiro, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre 
a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) Fixar o montante 
global de remuneração dos diretores da Companhia para o exercício de 
2019. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do 
capital social da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 20/02/2019 e a consequente alteração do caput
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (v) Consolidar o Estatuto 
Social da Companhia. (vi) Deliberar sobre o novo aumento do capital social da 
Companhia. (vii) Analisar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação 
de Incorporação a ser firmado em 30 de abril de 2019 pelas administrações 
da Companhia e das sociedades COIPAR Participações S.A. (“COIPAR”), 
sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.824.327/0001-10, com 
sede na Avenida das Américas, nº 4.200, sala 110, bloco 4, Barra da Tijuca, 
CEP: 22640-102, cidade e estado do Rio de Janeiro e COI Participações 
S.A. (“COI Participações”), sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 
13.493.904/0001-48, localizada na Avenida das Américas, nº 6.205, loja E, 
salas 208 e 302, Barra da Tijuca, CEP: 22793-080, cidade e estado do Rio 
de Janeiro. (viii) Ratificar a indicação dos peritos contábeis responsáveis 
para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos da COIPAR e da COI 
Participações e elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos 
contábeis para fins de incorporação das referidas sociedades pela Companhia 
(“Laudo de Avaliação”); (ix) Examinar e aprovar o Laudo de Avaliação para 
fins de incorporação da COIPAR e da COI Participações pela Companhia; 
(x) Deliberar sobre a incorporação da COIPAR e da COI Participações pela
Companhia; e (xi) Caso as incorporações da COIPAR e da COI Participações 
pela Companhia sejam aprovadas, autorizar a Administração da Companhia a 
praticar todos os atos necessários à implementação da referida incorporação.
(xii) Aprovar eleição para nova composição da Diretoria. Informações Gerais:
Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 
(quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade
e/ou documento societário pertinente que comprove a representação legal,
conforme o caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da
Companhia e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante.

Duque de Caxias (RJ), 18 de abril de 2019.
Mauro Medeiros Borges - Diretor Médico

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA 
E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
AGENERSA, no uso de suas atribuições, e considerando o que consta 
no processo no E-22/007/300/2019, comunica a abertura de Consulta
Pública no período de 24 de abril a 10 de maio de 2019 e a realização 
de Audiência Pública no dia 21 de maio de 2019, no Auditório Machado 
Guimarães, localizado no edifício-sede da PGE-RJ, Rua do Carmo, 
no 27, 14o andar, Centro, Rio de Janeiro, para tratar do tema: ESTUDO
E REFORMULAÇÃO DO ARCABOUÇO REGULATÓRIO PARA 
AUTOPRODUTOR, AUTOIMPORTADOR E CONSUMIDOR LIVRE -
Deliberações AGENERSA NO 738/2011, NO 1250/2012, NO 1357/2012, 
NO 1616/2013, NO 2924/2016, NO 2850/2016, NO 3029/2016, 
NO 3163/2017, NO 3164/2017, NO 3165/2017, NO 3243/2017 e 
NO 3244/2017.

Os documentos relacionados, assim como os procedimentos com 
vistas à coleta de contribuições e sugestões do público em geral 
no período de consulta, estarão disponíveis, na íntegra no sítio 
www.agenersa.rj.gov.br, no link Consultas Públicas.

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 - NIRE 33.30028214-9

Ata de AGO. 1. Data, hora e local: dia 21/03/2019, às 11h na sede, Av. das Amé-
ricas, 1.650, Bl. 4, ljs 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, RJ/RJ. 2. Convocação e 
Presença: Presentes Acionistas representantes da totalidade do Capital Social da 
Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de 
Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma do § 4º do art.124 da lei 
6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretá-
rio: Sr. Roberto Pereira Primo. 4. Ordem do Dia: (a) tomar as contas dos adminis-
tradores e examinar, discutir e votar o balanço patrimonial e as demais demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício social em 31/12/2018; (b) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício em 31/12/2018; (c) aprovar a distribuição 
de dividendos e ratificar as distribuições ocorridas com base nos resultados apura-
dos em 2018 e (d) ratificar a aprovação do orçamento 2019. 5. Deliberações: Por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, os Acionistas deliberaram: (i) Autorizar a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos 
do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76; (ii) Aprovar, sem emendas ou ressalvas, as 
contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras relativas ao exercício social em 31/12/2018, publicados no DOERJ e 
no jornal Monitor Mercantil em 20/03/2019; (iii) Tendo em vista a apuração de lucro 
no exercício social em 31/12/2018, no valor total de R$ 15.489.735,19, aprovam os 
Acionistas destiná-los da seguinte forma: de 15.489.735,19, como dividendos refe-
rentes ao lucro apurado no exercício de 2018, sendo certo que R$ 12.500.000,00
foram antecipadamente pagos aos Acionistas em 2018, conforme aprovado nas 
AGE’s realizadas em 25/04/2018, 20/08/2018 e 15/10/2018 e R$ 2.989.735,19
em 2019, conforme aprovado na AGE realizada em 25/01/2019, de acordo com 
suas respectivas participações societárias, cujo recebimento os Acionistas outor-
gam ampla e geral quitação à Cia.; (iv) Não será constituída reserva operacional 
no exercício de 2018, tendo em vista o atingimento de seu limite estatutário; (v) 
Não será constituída reserva legal no exercício de 2018, tendo em vista o atingi-
mento de seu limite legal e estatutário; (vi) Ratificar a aprovação do Orçamento 
para o exercício 2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrada 
a assembleia, depois de lida, foi aprovada e assinada por todos. RJ, 21/03/2019. 
Acionistas: Globosat Programadora Ltda. - Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral 
e Roberto Pereira Primo; Claxson Media, LLC - Walter Douglas Stuber. Jucere-
ja reg. 3581901 em 15/04/2019. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

A! BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.737.623/0001-90 - NIRE 33.3.0027725-1

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁ-
RIA: Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 30/04/2019, 
às 11 horas, na sede social localizada na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 2º 
andar, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I- Em Assembleia 
Geral Ordinária: a) examinar, discutir e votar as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018; b) examinar, discutir e votar a proposta de destina-
ção dos resultados; e c) eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia. II- Em Assembleia Geral Extraordinária: a) examinar, discutir 
e votar a remuneração global dos Administradores da Companhia; b) exami-
nar, discutir e votar a inclusão da alínea (d) ao artigo 33, item (i) do Estatuto 
Social da Companhia, estabelecendo que a Companhia será representada e 
somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura de 02 
(dois) procuradores, com procuração específica para tal fim, para as ques-
tões até R$1.000.000,00 (um milhão de reais); e c) examinar, discutir e votar 
outros assuntos de interesse da Companhia. Os documentos pertinentes às 
matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede da 
Companhia. Rio de Janeiro, 18/04/2019. Alexandre Accioly Rocha - Presi-
dente do Conselho de Administração.

Mercado reduz PIB de 1,95% para 1,71%
Pela oitava 
vez seguida 
a projeção de 
crescimento da 
economia recua 

As instituições financeiras 
seguem pessimistas e redu-
zem pela oitava vez seguida 
a projeção de crescimento da 
economia brasileira este ano. 
A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país –caiu de 1,95% para 
1,71% este ano, segundo 
o boletim Focus, publica-
ção semanal elaborada com 
base em estimativas de ins-

tituições financeiras sobre 
os principais indicadores 
econômicos, divulgado às 
segundas-feiras, pelo Banco 
Central (BC), em Brasília.

Para 2020, também hou-
ve redução: de 2,58% para 
2,50% do PIB. Essa foi a 
quinta redução consecutiva. 
As estimativas de crescimen-
to do PIB para 2021 e 2022 
permanecem em 2,50%. 

Conforme a agência Bra-
sil, a estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), foi ajus-
tada de 4,06% para 4,01% 
este ano. Para 2020, a previ-
são segue em 4%. Para 2021 
e 2022, também não houve 
alteração: 3,75%.

A meta de inflação deste 
ano, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
é 4,25%, com intervalo de 

tolerância entre 2,75% e 
5,75%. A estimativa para 
2020 está no centro da meta: 
4%. Essa meta tem intervalo 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. 

Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Taxa Selic

Para controlar a inflação, 
o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic. Para o 
mercado financeiro, a Se-
lic deve permanecer no seu 
mínimo histórico de 6,5% 
ao ano até o fim de 2019. 
Para o fim de 2020, a pro-
jeção segue em 7,50% ao 
ano. Para o fim de 2020 e 

2021, a expectativa perma-
nece em 8% ao ano.

A Selic, que serve de refe-
rência para os demais juros 
da economia, é a taxa mé-
dia cobrada nas negociações 
com títulos emitidos pelo 
Tesouro Nacional, registra-
das diariamente no Sistema 
Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic). A manuten-
ção da Selic este ano, como 
prevê o mercado financeiro, 
indica que o Copom consi-
dera as alterações anteriores 
nos juros básicos suficientes 
para chegar à meta de infla-
ção.

Segundo a instituições fi-
nanceiras, a dólar comercial 
deve fechar do 2019 cotado 
a R$ 3,75, um pouco acima 
dos R$ 3,70 cotado na pes-
quisa anterior, e subiu de R$ 
3,78 para R$ 3,80 no para o 
fechamento de 2020.

Nissan dirá não a proposta de integração da Renault
Parece que a fabricante 

japonesa Nissan rejeitará 
uma proposta de integração 
gerencial de sua parceira 
francesa, Renault, e pedi-
rá uma relação de capital 
igual, disse o jornal Nikkei 
nesta segunda-feira, citan-
do fontes. A aliança entre 
as duas empresas foi criada 
em 1999 e foi ampliada em 
2016 para incluir a Mitsu-
bishi.

A administração da Nis-
san acha que a companhia ja-
ponesa não foi tratada como 
igual à Renault sob os laços 

de capital existentes, e uma 
fusão tornaria essa desigual-
dade permanente, informou 
o Nikkei, acrescentando que 
Renault argumentou em sua 
proposta que uma integra-
ção maximizaria as sinergias 
dentro da aliança franco-
japonesa.

O Financial Times ha-
via informado no final 
de março a intenção da 
Renault de retomar as ne-
gociações de fusão com a 
Nissan dentro de 12 me-
ses. Um porta-voz da Nis-
san se recusou a comentar 

o assunto com a Reuters, 
e a Renault não estava 
imediatamente disponível 
para comentar o assunto.

Brasil

No último dia 12, a Nis-
san América Latina repor-
tou um recorde em vendas 
e 5% de participação de 
mercado na região, resulta-
do de um desempenho po-
sitivo no Ano Fiscal 2018, 
que compreende o período 
de 1º de abril de 2018 a 
31 de março de 2019. As 

vendas de veículos Nissan 
na região cresceram 8,1%, 
para 223.786 unidades, le-
vando a marca a um recor-
de de vendas desde a cria-
ção da unidade de negócios 
da região, em 2014.

No Brasil, a Nissan atin-
giu sua melhor participação 
de mercado em um ano, com 
3,8%, e registrou um au-
mento de vendas de 13,7% 
no ano fiscal. Os modelos 
Nissan Kicks, Nissan Versa 
e Nissan Frontier continuam 
sendo os destaques da marca 
no país.

Toyota se alia a universidade chinesa para ‘estudar carros’
A japonesa Toyota irá 

criar um instituto de pes-
quisa em Pequim em par-
ceria com a Universidade 
de Tsinghua para estudar a 
tecnologia de carros, usan-
do energia de hidrogênio e 
outras tecnologias verdes 
que poderiam aliviar pro-
blemas ambientais na Chi-
na. Nesta segunda-feira, a 
Toyota informou que co-
meçou a fornecer células 
de combustível para a fa-
bricante chinesa de veícu-
los comerciais Foton e a Si-
noHytec, sem dar detalhes 
financeiros do acordo.

A empresa disse em co-

municado que espera coo-
perar com mais empresas 
na China para promover 
a penetração de veículos 
com célula de combustível 
naquele país. A iniciati-
va de criar um instituto de 
pesquisa, apresentada pelo 
presidente-executivo da 
Toyota, Akio Toyoda, em 
um discurso na Universi-
dade de Tsinghua, faz parte 
dos esforços da montadora 
japonesa em compartilhar 
mais tecnologia com a Chi-
na, buscando expandir seus 
negócios no país reforçan-
do a capacidade de produ-
ção e os canais de distri-

buição, disse uma fonte da 
Reuters próxima à Toyota.

O Instituto de Pesquisa 
Conjunta Tsinghua-Toyota 
conduzirá pesquisas sobre 
carros e novas tecnologias 
para resolver problemas am-
bientais na China, incluindo 
a redução de acidentes de 
trânsito, disse a Toyota em 
um comunicado.

O instituto “cooperará em 
pesquisas não apenas rela-
cionadas a carros para os 
consumidores chineses, mas 
também relacionadas à uti-
lização ativa de energia de 
hidrogênio que pode ajudar 
a resolver os problemas de 

energia da China”, informou 
a empresa.

O movimento está em 
linha com o anúncio da 
Toyota neste mês de que 
ofereceria aos fabricantes 
de automóveis e fornecedo-
res em todo o mundo livre 
acesso a quase 24 mil pa-
tentes para tecnologias de 
veículos elétricos.

O vice-presidente execu-
tivo, Shigeki Terashi, disse à 
Reuters no início deste mês 
que a montadora pretende se 
tornar uma fornecedora de 
sistemas híbridos e que já re-
cebeu pedidos de mais de 50 
empresas.
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EMPRESA
CNPJ/MF nº

Balanço Patrimonial (Em MR$) Demonstração do Resultado (Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Relatório Anual da Administração: Srs. Acionistas, Apresentamos o Balanço do exercício encerrado em 31/12/18, o relatório anual da administração e o parecer 
dos auditores independentes. O ano de 2018 foi de intenso progresso para o GRUPO ECIA. Demos continuidade às obras de arruamento e loteamento do empre-
endimento Bairro Silvestre, em Campo Grande, composto de 141 lotes. Aos acionistas, clientes, fornecedores e funcionários da empresa o nosso agradecimento. 
Rio de Janeiro, 15/04/19. A Administração.

Nota 2018 2017
ATIVO 67.467 76.919
Circulante 64.345 59.135

Caixa e equivalentes de caixa 4 437 10
Contas a receber - imóveis vendidos 29.209 25.195
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.822) (1.458)
Imóveis a comercializar 36.360 35.280
Impostos a recuperar 81 81
Outros ativos 80 27

Não circulante 3.121 17.784
Realizável a LP 2.431 13.610
Contas a receber - imóveis vendidos 1.198 1.683
Partes relacionadas 5 1.175 11.874
Depósitos judiciais 11 58 53

Investimentos 6 99 3.396
Imobilizado 7 592 778

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 67.467 76.919
Circulante 1.065 424

Fornecedores 13 8
Impostos e contribuições a recolher 146 108
Obrigações trabalhistas 851 284
Provisão para IR e contribuição social 55 24

Não circulante 9.106 9.621
Créditos de acionistas 1.779 320
Partes relacionadas 5 6.846 9.191
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 11 429 50
Outras obrigações 52 60

Resultado de exercícios futuros 8 23.953 22.020
Receitas de exercícios futuros 30.458 26.922
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.873) (1.502)
Custos de exercícios futuros (4.632) (3.400)

Patrimônio líquido 9 33.343 44.854
Capital social 16.903 16.897
Adiantamento para futuro aumento de capital 554 -
Reserva de capital 11 11
Reserva de lucros - legal 3.380 3.380
Lucros acumulados 12.495 24.566

Nota 2018 2017
Receita bruta de venda de imóveis 6.668 10.078
Deduções da receita bruta (244) (368)
Receita líquida 6.424 9.710
Custo dos imóveis vendidos (2.548) (1.493)
Resultado operacional bruto 3.876 8.217
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 10 (5.508) (9.971)
Constituição de provisão p/ riscos cíveis 
 e trabalhistas (379)

Lucro (prejuízo) antes do resultado 
 financeiro, equivalência patrimonial e 
 impostos e contribuições (2.011) (1.754)
Resultado financeiro 23 234
Receitas financeiras 40 254
Despesas financeiras (17) (20)

Resultado de equivalência patrimonial (9.788) 1.130
Equivalência patrimonial (88) -
Perda na incorporação de controladas (9.700) 1.130

Prejuízo antes dos impostos sobre o lucro (11.776) (389)
IR (118) (340)
Contribuição social (76) (167)

(194) (507)
Prejuízo líquido do exercício (11.970) (897)
Quantidade de ações 810.688.204 810.633.214
Prejuízo líquido por ação do capital social
- em reais (0,0148) (0,0011)

Descrição

Ca-
pital

social AFAC

Reser-
va de 

capital

Reserva
de lucros 

- legal

Lucros
acumu-

lados Total
Saldos em 31/12/16 16.897 - 11 3.380 25.463 45.751
Prejuízo líquido do exercício - - - - (897) (897)
Saldos em 31/12/17 16.897 - 11 3.380 24.566 44.854
Prejuízo líquido do exercício - - - - (11.970) (11.970)
Aumento de capital por 
 incorporação 6 - - - - 6
Apropriação de prejuízos 
 acumuladas por incorporação - - - - (101) (101)
AFAC - 681 - - - 681
Devolução de AFAC - (127) - - - (127)
Saldos em 31/12/18 16.903 554 11 3.380 12.495 33.343

Atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo líquido do exercício (11.970) (897)
Resultado com a equivalência patrimonial 88 (1.130)
Depreciação 186 237

Resultado líquido ajustado (11.696) (1.790)
Redução (aum.) nos ativos: Contas a receber - imóveis vendidos (3.165) 250

Imóveis a comercializar (1.080) 488
Depósitos judiciais (5) (14)
Partes relacionadas 10.699 (2.614)
Outros ativos (53) -

Aumento (redução) nos passivos: Fornecedores 5 (30)
Impostos e contribuições a recolher 38 (273)
Obrigações trabalhistas 567 (1.446)

Provisão para IR e contribuição social 31 (41)
Partes relacionadas (2.345) (251)
Créditos de acionistas 1.459
Resultados de exercícios futuros 1.933 42
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 379 (8)
Outras obrigações (8) -

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (3.241) (5.687)
Atividades de investimento: AFAC 554 -

Aumento de capital social p/incorporação 6 -
Apropriação de prejuízos acumulados p/incorporação (101) -

(7) -
Baixa de investimento por incorporação de controlada 3.216 -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 3.668 -
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 427 (5.687)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10 5.697
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 437 10

Notas explicativas das demonstrações contábeis (Em MR$): 1. Informações 
Gerais. A ECIA Irmãos Araujo Engenharia, Comércio S.A. é uma S.A. de capital 
fechado, fundada em 1955, com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que des-
de a sua fundação vem, permanentemente, desenvolvendo projetos e atuando 
em urbanizações e construções de imóveis residenciais e comerciais, com pre-
dominância na zona oeste da cidade. 2. Base de Preparação e Apresentação 
das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis da ECIA Irmãos 
Araujo Engenharia, Comércio S.A. são de responsabilidade de sua administração 
e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação socie-
tária previstas na Lei 6.404/76, com as alterações das leis 11.638/07 e 11.941/09 
e as orientações e interpretações emitidas pelo CPC, vigentes em 31/12/18 e 
normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de atividade da Cia., 
consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas demons-
trações contábeis foi aprovada pela diretoria da Cia. em 28/02/18. A preparação 
das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis, baseadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. 
Itens significativos sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos fi-
nanceiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provi-
são para créditos de liquidação duvidosa, a provisão para o IR e CS, assim como 
da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações con-
tábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Cia. revisa anualmente suas estimativas e premissas. 3. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração 
das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado. O re-
sultado é apurado segundo o regime de competência, exceto quanto aos resulta-
dos nas vendas a prazo de unidades imobiliárias, que são registrados inicialmente 
no grupo de resultado de exercícios futuros, como receitas e custos de exercícios 
futuros das unidades vendidas, e que são reconhecidas no resultado do exercício 
proporcionalmente ao montante da venda recebido. A sistemática de apuração 
e apropriação desses resultados obedece a normas da legislação fiscal aplicá-
vel às empresas de construção civil. b) Ativos circulantes e não circulantes. As
contas a receber por venda de imóveis estão demonstradas ao valor dos títulos 
representativos dos créditos, acrescido de juros e atualização monetária contra-
tuais, calculados até a data do balanço. Não obstante as garantias reais dessas 
contas, a Cia., de forma conservadora e nos termos da legislação fiscal, adota a 
prática de constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa, com base nos 
créditos vencidos há mais de dois anos (ver nota 8). Os imóveis a comercializar 
estão demonstrados ao custo de aquisição e/ou de construção, sendo os imóveis 
adquiridos e/ou construídos até 31/12/95, corrigidos monetariamente até aquela 
data, na forma da legislação vigente à época. Os demais ativos circulantes e não 
circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou de realização, acrescidos, 
quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias auferidos até a 
data do balanço. c) Imobilizado. Demonstrado ao valor de custo, corrigido mo-
netariamente até 31/12/95. A depreciação é calculada segundo o método line-
ar, com base nas taxas anuais a seguir mencionadas, que contemplam a vida 
útil-econômica dos bens: 10% para móveis, máquinas e utensílios e 20% para 
veículos. d) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). A
administração revisa anualmente o valor contábil líquido de seus principais ativos, 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando estas 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. e) Passivos circulantes e não circulan-
tes. Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos 
até a data do balanço. f) IR e CSLL. Os valores do IR e da CSLL, imputados ao re-

sultado, são apurados trimestralmente, segundo o regime de lucro presumido. g)
Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em reais que é a moeda funcional da Cia. e também a sua moeda 
de apresentação. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Numerário em caixa 2 5
Bancos - contas de movimento 435 4
Aplicações financeiras - 1

437 10
5. Transações com Partes Relacionadas. Os saldos relativos às operações
realizadas com empresas controladas e ligadas podem ser demonstrados
como segue: Ativo não  

circulante
Passivo não 
circulante

Empresas controladas: 2018 2017 2018 2017
CIMAR Construtora Irmãos Araújo Ltda. - 3.421 - -
IAPLAN Irmãos Araújo Planejamento Imóveis Ltda. - 6.034 - -
ECIA Barra Construções Ltda. - - - 2.401

Empresas ligadas:
ECIA Oeste Serviços e Construções Ltda. - - 311 -
JSR Shopping S/A - - 5.314 5.521
ECIA Américas Serviços e Construções S.A 1.175 2.419 - -
ECIA Rio Empreendimentos e Participações S.A - - 227 373
EBI ECIA Búzios Incorporações Ltda. - - 994 896

1.175 11.874 6.846 9.191
As contas mantidas com as empresas ligadas estão suportadas por contratos 
de mútuo entre as partes, com prazo indeterminado de vencimento, e não estão 
sujeitas a atualização monetária e juros. 
6. Investimentos 2018 2017
Incentivos fiscais 99 92
Empresas controladas: - 3.034
IAPLAN Irmãos Araujo Planejamento de Imóveis Ltda. - (*)
CIMAR Construtora Irmãos Araujo Ltda. - (*)
ECIA Barra Construções Ltda. - 3.304

99 3.396
As demonstrações contábeis das empresas controladas, relativas ao exercício 
findo em 31/12/17, foram auditadas por nossos auditores independentes. (*) In-
vestimento em empresa controlada com patrimônio líquido negativo (passivo a 
descoberto) em 31/12/17, reduzido ao valor simbólico de R$ 1,00. No exercício 
de 2018, foi efetuada a incorporação das empresas controladas à valor contábil. 
A movimentação dos investimentos em empresas controladas, avaliados segun-
do o método de equivalência patrimonial, pode ser demonstrada como segue:
Em MR$ 2018 2017
Saldo no início do exercício 3.304 2.174
Equivalência patrimonial (88) 1.130
Baixa por incorporação (3.216) -

Saldo no fim do exercício - 3.304
No exercício de 2018, foi efetuada a incorporação das empresas controladas Ecia 
Barra Construções Ltda., Cimar Construtora Irmãos Araujo Ltda. e Iaplan Irmãos 
Araujo Planejamento de Inoveis Ltda., a valor contábil, com base em laudos de ava-
liação emitidos por auditores independentes, aprovados pela administração das 
empresas. Essas incorporações resultaram numa perda de R$ 9.801 mil, dos quais 
R$ 9.700 mil foram debitados ao resultado do exercício e R$ 101 mil debitados à 
conta “lucros acumulados”. Além disso, conforme informado na nota 9a., o capital 
social da Ecia Irmãos Araujo Engenharia, Comércio S.A. foi aumentado em R$ 6 mil. 
7. Imobilizado 2018 2017
Imóveis para uso 200 200
Máquinas e equipamentos 814 814
Móveis e utensílios 69 69
Veículos 1.402 1.497
Marcas e patentes 1 1

2.486 2.581
Depreciação acumulada (1.894) (1.803)

592 778
8. Resultado de Exercícios Futuros 2018 2017
Receitas de exercícios futuros 30.458 26.922
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.873) (1.502)

28.585 25.420
Custos de exercícios futuros (4.632) (3.400)

23.953 22.020

O resultado nas vendas de unidades imobiliárias é considerado como segue: 
• Vendas à vista - as receitas e os custos são apropriados no resultado na data em 
que se efetivou a transação. • Vendas à vista de unidades imobiliárias não con-
cluídas e vendas a prazo - o resultado apurado é registrado inicialmente no grupo 
de resultado de exercícios futuros, como receitas e custos de exercícios futuros
das unidades imobiliárias vendidas, e são reconhecidas no resultado do exercício 
proporcionalmente ao montante da venda recebido. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa é registrada como redução das receitas de exercícios futuros, 
de forma a que esses valores líquidos sejam idênticos aos valores das contas a re-
ceber - imóveis vendidos, registrados no ativo circulante e no ativo não circulante, 
após a dedução da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Esse procedi-
mento faz com que essa provisão não afete o resultado do exercício da Cia. 9. Pa-
trimônio Líquido. a)Capital social. Em 31/12/17 o capital social era constituído por
810.633.214 ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente integralizadas. Em 
04/12/18, a empresa efetuou a incorporação das empresas controladas Ecia Barra 
Construções Ltda., Cimar Construtora Irmãos Araujo Ltda. e Iaplan Irmãos Araujo 
Planejamento de Inoveis Ltda., aumentando o capital social em R$ 6 mil, mediante 
a emissão de 54.990 novas ações normativas, sem valor nominal e totalmente in-
tegralizadas. Com isso, em 31/12/18, o capital social é de R$ 16.903 mil totalmen-
te integralizado, constituído por 810.688.204 ações ordinárias, sem valor nominal, 
totalmente integralizadas. b) Reserva de lucros - legal. Em 31/12/18 e de 2015, a
reserva legal, no montante de R$ 3.380 mil, corresponde ao limite fixado na legis-
lação societária (20% do valor do capital social). c) Dividendos. Aos acionistas é
garantido estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro 
líquido do exercício, ajustado de conformidade com a legislação societária vigente. 
10. Despesas Adminstrativas e Gerais 2018 2017
Pessoal 2.310 4.652
Encargos trabalhistas 743 2.241
Funcionamento e manutenção 495 821
Impostos e taxas 935 1.083
Serviços de terceiros 514 357
Localização 158 249
Depreciação 178 237
Outras 175 331

5.508 9.971
11. Provisão para Riscos Civeís e Trabalhsitas. Em 31/12/18, a expectativa de 
perdas dos processos em andamento foi assim classificada pela administração e
consultores jurídicos da Cia.: 2018 2017

Provável Possível Provável Possível
Processos cíveis 429 - - 231
Processos tributárias - 694 - 643
Processos trabalhistas - 114 24 115

429 808 24 989
Os depósitos para recursos, no montante de R$ 58 mil, em 31/12/18 (R$ 53 mil em 
2017) estão classificados no ativo não circulante. A Cia. manteve a provisão para 
riscos trabalhistas no montante de R$ 50 mil, registrada no ativo não circulante. 
Os encargos tributários e as contribuições apurados e recolhidos pela sociedade 
e as declarações de rendimentos, estão sujeitos a revisão e eventual lançamen-
to adicional por parte das autoridades fiscais, em prazos prescricionais variáveis. 
12. Seguros. A Cia. não mantém contratos de seguros de seus imóveis a comer-
cializar e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros que 
possam vir a ocorrer com tais ativos. 13. Eventos Subsequentes. De 31/12/18 até 
a data de emissão deste relatório, não ocorreu quaisquer eventos que pudessem 
alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas de-
monstrações contábeis apresentadas.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis: Aos Acionistas da Ecia Irmãos Araujo 
Engenharia, Comércio S.A. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações contábeis da Ecia Irmãos Araújo En-
genharia, Comércio S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, 
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, exceto quanto ao efeito do assun-
to mencionado no § base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ecia Irmãos Araújo Engenharia, Comércio S.A. 
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 com ressalva. Conforme mencionado nas notas 3 “a” e 8, o 
resultado nas vendas de unidades imobiliárias é registrado segundo normas da legislação fiscal, aplicável a empresas de 
construção civil. Assim, neste exercício, a Cia. diferiu receitas e custos no montante de R$ 30.458 mil e R$ 4.632 mil (R$ 26.922
mil e R$ 3.400 mil em 2017), respectivamente, que estão demonstrados como resultados de exercícios futuros. Não foi exe-
quível, nas circunstâncias, determinar os efeitos nos resultados e nos lucros acumulados, decorrentes da utilização das refe-
ridas normas impostas pela legislação fiscal, em detrimento dos princípios fundamentais de contabilidade. Ademais, conforme 
mencionado na nota 8, as receitas diferidas em 31/12/18, foram reduzidas em R$ 1.873 mil (R$ 1.502 mil em 2017), referente 
à provisão para créditos de liquidação duvidosa que é também registrada como redução das contas a receber de imóveis 
vendidos, o que faz com que essa provisão não afete o resultado do exercício. 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 intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
tes 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A admi-
nistração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis 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 uma distorção relevante no Relatório da Administra-
ção 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 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, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 demonstrações contábeis a não ser que a admi-
nistração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 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 distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 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: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 resultan-
te 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos 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 adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza significativa 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 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 demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível 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, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar 
consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 25/03/19. 
Auditasse Auditores Independentes - CRC-RJ nº 237/O-0; Jorge Domingues - Contador - CRC-RJ nº 020.628-6.

Octávio Fernandes de Araujo - Diretor Presidente  
Paulo Cezar de Oliveira Lopes - Contador - CRC 058.524/0-6 - RJ

Venda da metade da BR segue na pauta principal da Petrobras
Não foram 
divulgados os 
nomes dos bancos 
de uma operação 
avaliada em R$ 8 bi

Com valor de mercado 
calculado em torno de R$ 
27,3 bilhões, a BR Distribui-
dora está na lista de priori-
dades do plano de desinves-
timento da sua controladora 
Petrobras. E a venda de 50% 
de suas ações talvez ainda 
neste semestre mexe com o 
mercado.

“Alguns bancos foram en-

gajados para participar de par-
te dos estudos, mas nenhum 
foi contratado até o momento 
para conduzir a operação”. A 
informação é da Petrobras que 
confirmou em nota ao merca-
do nesta segunda-feira que já 
iniciou estudos para a venda 
adicional de participação na sua 
controlada BR Distribuidora.

 Segundo a estatal, foram 
contratados nove bancos 
para conduzir o processo de 
venda de ações. A empresa 
não esclareceu, no entan-
to, os nomes dos bancos. O 
mercado tem especulado que 
o desinvestimento de 50% 
das ações deve render algo 
em torno de R$ 8 bilhões à 
Petrobras

O processo de desinvesti-
mento da distribuidora tem 

sido debatido pela diretoria 
da empresa e por integran-
tes da equipe econômica do 
governo. Na semana passa-
da, a estatal  foi questionada 
pela B3 após o jornal Valor 
Econômico publicar a maté-
ria “Petrobras deverá perder 
controle da BR Distribuido-
ra, diz diretor”, publicada 
em 17 de abril. 

“Em resposta ao ofício, a 
Petrobras esclarece que, con-
forme divulgado ao mercado 
em 11 de abril, iniciou estu-
dos para a venda adicional 
de participação na sua con-
trolada Petrobras Distribui-
dora S.A”, destacou a nota. 
A petroleira disse pretende 
avaliar as diversas alternati-
vas existentes, “inclusive a 
opção de realizar uma oferta 

pública secundária de ações 
(follow on), o que abrange 
a avaliação da possibilidade 
de deter participação inferior 
a 50% comparada com sua 
participação atual de 71%”.

O volume pretendido de 
oferta de ações vem tendo 
“ajustes” ao longo do tempo. 
Em 14 de abril, por exem-
plo, a notícia divulgada na 
imprensa era que a Petrobras 
pretendia vender 30% das 
ações da BR. O fato até ago-
ra é que a venda está em cur-
so. E que um dos principais 
investidores seria o fundo 
norte-americano BlackRock 
Investment Stewardship. 

Líder de mercado

A BR é líder no mercado 

brasileiro de distribuição de 
combustíveis e lubrificantes, 
com cerca de 8 mil postos 
de serviço com sua bandei-
ra, atuando também com as 
franquias de conveniência 
BR Mania e Lubrax+. No 
mercado B2B, seu portfó-
lio inclui aproximadamente 
14 mil grandes clientes, em 
segmentos como aviação, 
asfaltos, transporte, produ-
tos químicos, supply house 
e energia.

Em 2017, a BR Distribui-
dora teve a maior produção 
de operação no mercado 
com R$ 5 bilhões na abertu-
ra de capital, sendo conside-
rada a mais alta desde 2013. 
No ano passado, arrecadação 
total da empresa foi de R$ 
97,7 milhões. Já o resultado 

do quatro trimestre, divul-
gado em fevereiro, mostrou 
que o seu lucro antes de ju-
ros, impostos, depreciação 
e amortização, excluindo 
efeitos não-recorrentes, ou 
Ebitda ajustado, caiu 26,8% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2018, para R$ 646 mi-
lhões. Já o Ebitda ajustado 
anual recuou 16,6%, para R$ 
2,56 bilhões.

A empresa explicou que 
o Ebitda refletiu o recuo 
de 5,6% no volume de 
vendas, para 10,4 bilhões 
de litros, devido a uma 
fraqueza no mercado de 
combustíveis no país. No 
ano, o volume vendido 
pela BR baixou 3,8%, en-
quanto o mercado total fi-
cou praticamente estável.



Monitor Mercantil  n Financeiro 9Terça e quarta-feira, 23 e 24 de abril de 2019

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN

CNPJ Nº 30.124.754/0001-14

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018.            
Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro

Diretora-Presidente     
Pedro Paulo Novellino do Rosário

Diretor de Administração e Finanças 
Mônica Romero Santos Fernandes

Diretora de Novos Negócios
Edson Luiz de Faria Gomes Valadão 

Diretora de Competitividade Econômico-Tributária

RELATÓRIO DE DIRETORIA

Carlos Roberto de Castro Nate 
Diretor de Desenvolvimento Industrial  

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADOBALANÇO PATRIMONIAL

31.12.2018 31.12.2017
ATIVO
CIRCULANTE

 Bancos e Conta Vinculada ao Tesouro  27.067.094,42   26.076.724,64 
 Devedores por Aquisição de Lotes Nota 1   1.797.824,13   1.154.719,89  
 Créditos de Tributos e Contribuições   95.958,85 

  Créditos Diversos a Receber Nota 2 2.218.995,99   2.254.374,53 

 Devedores Entidades e Agentes 101.875,42   103.912,20 

 Projetos em Andamento

Nota 3
  -     10.921.740,00 

 Imóveis para Venda

Nota 4

  7.828.492,66 

 

  7.470.368,68 

  Recursos Vinculados   140.606.977,33   140.708.940,50 

 Valores a Recuperar   91.396,50   116.762,44 
 Adiantamentos
 Bens e Valores em Circulação

  60.948,36 

 

  58.303,37 
 108.868,07  80.878,88 

 ATIVO NÃO - CIRCULANTE
 Devedores por Aquisição de Lotes   - 

 Investimentos

Nota 1   255.263,46 

 37.393,05
  Imobilizado   567.733,38   755.581,45 

 Intangível

Nota 8

  39.941,40 

 

  88.226,38 

   1.201.573,56   1.182.443,15 

TOTAL DO ATIVO  192.101.745,29  179.258.939,90 

Nota 5

 190.900.171,73  178.076.496,75 

 37.393,05

   51.511,62 
 

 

Nota 6

31.12.2018 31.12.2017
PASSIVO
CIRCULANTE

Exigibilidades   8.788,36 

 

  190,96 

 
 Obrigações com Pessoal   335.493,49 

 

  377.148,11 

 
 Contribuições e Impostos   2.112.622,32 

 

  2.592.351,13 

 
       Obrigações Sociais

Nota 9

 131.984,24   182.799,79 

        Obrigações Tributárias   1.839.316,19 

 

  2.305.190,46 

 
 Dividendos a Distribuir   43.070,13 

 
 

 2.888,09 

 
 318.327,63 

 

 481.523,37 

 

NÃO CIRCULANTE
Provisão de Férias

  Tributos Federais Renegociados    1.874.146,00    2.026.338,72 
  Receita de Operações Imobiliárias 

  32.114.375,34   32.102.214,96 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital Social Nota 12

 1.399.160,31  1.399.160,31 Ajuste de Avaliação Patrimonial

Nota 13

 9.067,40 
 

  608,01 

 

 Reserva de Lucros
  -   
 

  10.921.740,00    Reserva de Incentivos Fiscais 
  129.210,39   196.919,43 

 
   188.255,15 

TOTAL DO PASSIVO 

 Outras Obrigações
 Depósitos de Diversas Origens
 Provisão de Férias

140.449.220,89

 
 555.803,17 

 

Nota 5 140.449.220,89

 

  109.099,20 

   2.074.525,10 

  116.632,34 

 Nota 10

 143.823.325,99  144.455.002,76 

 3.704.865,86  2.844.029,18 

  Lucros ou Prejuízos Acumulados 
 Ajuste de Exercícios Anteriores

      Lucros a Realizar
           Prejuízos Acumulados
           Lucro no Período Ajustado

   13.467,61 

 

 192.101.745,29  179.258.939,90 

  8.664,28 
   (1.550.739,60)

 
  1.666.482,38 

   (1.738.994,75)

  44.573.553,44   31.959.907,96 

      Parcelamento PERT/INSS   141.321,89 
 

   104.360,88 
 

 

Nota 2

  551.680,21 
 

 

 Custo de Operações Imobiliárias   (352.904,44)   (475.099,28)
   1.176.157,40 

Nota 11

  -   
 

31.12.2018 31.12.2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

      Operações Imobiliárias

 4.055.577,45  3.487.831,91

 
 FUNDES

 1.460.416,99  1.003.370,34
 2.484.461,57

    (288.775,83)    (234.845,52)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
 3.766.801,62  3.252.986,39RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
  (122.194,84)    (220.902,62)CUSTO DE VENDAS
3.644.606,78 3.032.083,77LUCRO BRUTO

 23.115.561,92

 

 10.715.011,71OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
 Subvenções Econômicas  19.647.521,30

 Receitas Eventuais  2.305.290,79  1.786.645,79

      Ressarcimento Riolog / Lei 6.979/2015

 461.686,77
 275.257,79

   (13.439.273,42)

 13.320.895,28  (1.738.067,73)LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL
  (2.581,41)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

 

         Perdas de Capital com Imobilizado

LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL   13.318.313,87  (1.738.994,75)

IRPJ   (493.201,44)

CSLL    (184.752,32)

LUCRO/PREJUÍZO NO EXERCÍCIO
 

 12.640.359,91  (1.738.994,75)
LUCRO POR AÇÃO DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO  0,0651 

 

      Rendimentos sobre Aplicações Financeiras

      Reversão Provisão de IPTU

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

 2.595.160,46

 

 233.811,27
 6.919.331,34

 181.472,37

 

    (15.485.163,21)

 

31.12.2018 31.12.2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

      Lucro/Prejuizo Líquido  12.640.359,91   (1.738.994,75)

 Depreciação / Amortizações / Perdas  221.602,62 342.767,56

 Ajuste de Exercicios Anteriores    (13.467,61)    188.255,15 

      Aumento nos Clientes    (643.104,24)

      Aumento de Estoque   (11.279.863,98)

      Diminuição de Outras Contas do Ativo Circulante  89.663,02 

      Aumento / Diminuição de Fornecedores    (834,08)
      Diminuição de Obrigações a Pagar   (565.224,50)

      Aumento do Passivo Não Circulante  1.317.638,00

Caixa Líquido das Atividades Operacionais  1.021.884,49  286.221,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

      Aquisição/Baixa de Imobilizado / Intangível    83.717,00    (1.426,95)

          Caixa Líquido das Atividades de Investimento    83.717,00    (1.426,95)

CAIXA GERADO NO PERÍODO  990.369,78

 

 284.794,39

 SALDO INICIAL DE CAIXA NO PERÍODO  26.076.724,64

 

25.791.930,25

 SALDO FINAL DE CAIXA NO PERÍODO  27.067.094,42 26.076.724,64

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

          Aumento de Outras Contas do Ativo não Circulante  414.464,52

  860.836,68 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Senhores Acionistas,

De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, as Demonstrações Financeiras da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de 
Janeiro – CODIN, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

  Adiantamentos Concedidos a Pessoal   301.242,27 Nota 7   301.242,27 

 171.317,02

      Reversão Provisão de Férias
   -   

 
          Ganhos com Desincorporação de Passivos/PERT

 191.994,00

 

 396.004,85

 1.260.240,34   -   

 

  (927,02)
  (2.581,41)   (927,02)

   -   

 
   -   

 

 -   

 -   
   954.416,30

  (297.514,81)
   8.597,40 

    (1.191.491,36)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
           Amortização/Refinanciamento da Dívida     (115.231,71)

               Caixa Líquido das Atividades de Financiamento     (115.231,71)
 -   

 -   

continua

Movimentações Capital 
Social

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Reserva 
Legal

Ajuste de 
Exercícios 
Anteriores

Reserva de 
Incentivos 

Fiscais

Lucros a 
Realizar

Lucro / Prejuízo 
Acumulado Total

Saldo em 31.12.2016 32.102.214,96 1.399.160,31 608,01 8.664,28 33.510.647,56
Ajuste Exercício Anterior 188.255,15 188.255,15  
Lucro/Prejuizo Exercício 2017 (1.738.994,75)  (1.738.994,75)  
Saldo em 31.12.2017 32.102.214,96 1.399.160,31 608,01 188.255,15 8.664,28  (1.738.994,75)  31.959.907,96
Ajuste Exercício Anterior (188.255,15)  188.255,15  
Incorporação ao Capital em 2018
 Dividendos 2.888,09 2.888,09
 Reserva Legal 608,01  (608,01)  
 Lucros a Realizar 8.664,28  (8.664,28)  
Ajuste de Exercicio Anterior 2018 13.467,61  13.467,61  
Lucro Apurado em 2018 12.640.359,91  12.640.359,91  
Lucro após Absorver Prejuizo 11.103.087,92  
Destinação
 Dividendos (43.070,13)  (43.070,13)  
 Reserva Legal 9.067,40  (9.067,40)  
 Reserva de Incentivos Fiscais 10.921.740,00 (10.921.740,00)  
 Lucros a Realizar 129.210,39  (129.210,39)  

Saldo em 31.12.2018 32.114.375,34 1.399.160,31 9.067,40  0,00 10.921.740,00 129.210,39  0,00 44.573.553,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

2018 2016

Lucro / Prejuízo no Exercício 12.640.359,91   12.160,38

Resultados Abrangentes

  Ajuste de Exercícios Anteriores 13.467,61   

Resultado Abrangente do Período 12.653.827,52   12.160,38

 31 DE DEZEMBRO DE
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Continuação

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN
CNPJ Nº 30.124.754/0001-14

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, constituída em 28 
de novembro de 1967, é regida Social, pelas Leis Federais nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e pelo Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, é 
uma Sociedade Anônima de Economia Mista, de capital fechado, integrante da Administração Indireta 
do Estado do Rio de Janeiro, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à antiga 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, e atualmente vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda. 

Os principais objetivos da Companhia, observada a política de desenvolvimento econômico e social do 
Estado, são: administrar e atuar como gestora de programas governamentais de apoio ao desenvolvi-
mento do Estado, em especial, o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – 
FUNDES; propor a formulação de políticas de estímulo ao desenvolvimento de atividades econômicas 
do Estado, em especial, as industriais; implantar e gerir Distritos Industriais, Parques Tecnológicos e 
outros empreendimentos relacionados ao desenvolvimento econômico e industrial do Estado; e promo-
ver o desenvolvimento de empreendimentos no Estado, apoiando as empresas na utilização de progra-
mas de fomento à industrialização. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ-
BEIS

A CODIN registra os fatos financeiros, contábeis e patrimoniais, através do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Estado do Rio de Janeiro – SIAFE-RIO, sendo as Demonstrações Financeiras 
elaboradas a partir de procedimentos e controles instituídos internamente e pela Contadoria Geral do 
Estado – CGE, adaptados de forma a atender as imposições das Sociedades por Ações e Disposições 
Complementares. É adotado o regime de competência para registro das Mutações Patrimoniais ocorri-
das no exercício, sendo que as contas, cuja movimentação no exercício de 2018, foram consideradas 
de maior relevância, estão destacadas nas Notas Explicativas apresentadas a seguir. 

•NOTA 1 – DEVEDORES POR AQUISIÇÃO DE LOTES INDUSTRIAIS

Estão demonstrados no Ativo Circulante pelos valores a receber nas vendas de lotes industriais, cujo 
prazo médio de recebimento é de 12 (doze) meses. Estão incluídos juros calculados com base na 
Tabela Price, segundo Instrução Normativa SRF 84/1979, bem como cláusula contratual de atualização 
monetária de acordo com variação anual da UFIR-RJ. 

• NOTA 2 – CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER

Do saldo deste grupo de conta, R$ 2.204.719,22 (dois milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e 
dezenove reais e vinte e dois centavos), representam valores ainda não recebidos do Estado a título 
de Subvenções Econômicas, Fonte de Recursos 100, para fazer face às despesas de caráter obrigató-
rio. Neste valor está inserido R$ 1.230.311,82 (um milhão, duzentos e trinta mil, trezentos  e onze reais 
e oitenta e dois centavos), relativo à dívida do valor principal, junto ao Instituto Nacional da Seguridade 
Social – INSS parte Empregador, com financiamento por um período de 10 (dez) anos, através do 
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, iniciado em agosto de 2017.
Os registros contábeis, em contrapartida, estão nos grupos Contribuições e Impostos, “Parcelamento 
PERT/INSS” do Passivo Circulante e de Tributos Federais Renegociados no Passivo Não Circulante.

• NOTA 3 – DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES

Neste grupo de conta, inserido no Ativo Circulante, são registrados valores a receber com o projeto do 
futuro Distrito Industrial de São João da Barra, visando o ressarcimento à CODIN, conforme Termo de 
Cooperação celebrado com a empresa Porto do Açu Operações S.A., cujos valores serão ressarcidos 
em janeiro de 2019. 

• NOTA 4 – PROJETOS EM ANDAMENTO

Em março deste ano, o Governo Estadual realizou a desapropriação de uma área, em favor da CODIN, 
visando à implantação do Distrito Industrial de São Gonçalo, conforme Decreto Estadual n° 
45.713/2018. O valor de R$ 10.921.740,00 foi contabilizado como Subvenções para Investimentos e 
está registrado neste grupo de conta em virtude de ainda estar em processo de legalização para fins 
de Escritura. 

• NOTA 5 – IMÓVEIS PARA VENDA

Nesta conta está registrado o estoque de lotes industriais da CODIN, representado pelo seu custo de 
aquisição, com a finalidade de comercialização. Sua composição está detalhada no quadro abaixo:

• NOTA 9 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo desta conta, R$ 1.839.316,19 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e dezes-
seis reais e dezenove centavos), representa os impostos e contribuições devidos ao fisco federal e 
municipal, estando inseridos R$ 1.804.621,54 (um milhão, oitocentos e quatro mil, seiscentos e vinte 
e um reais e cinquenta e quatro centavos), relativos à dívida reconhecida de IPTU dos lotes indus-
triais localizados nos Distritos Industriais de Campo Grande, Duque de Caxias, Queimados e Santa 
Cruz. 

• NOTA 10 – RECEITA DIFERIDA

Neste grupo de conta inserido no Passivo Não Circulante, são registradas as Receitas Futuras decor-
rentes da Venda de Lotes Industriais, cujo prazo médio de realização é de 12 (doze) parcelas, 
compreendendo principal (custo/lucro), juros e correção monetária. O custo encontra-se deduzido 
para fins de reconhecimento do real ganho na venda dos lotes. Esses valores serão apropriados no 
resultado quando do efetivo recebimento de cada prestação, procedimento este, regulamentado pela 
Instrução Normativa SRF nº 84/1979. 

• NOTA 11 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

Em março deste ano, a CODIN recebeu do Governo Estadual o montante de R$ 10.921.740,00 
referente a Subvenções para Investimentos, cujo registro contábil impactou o resultado do período. A 
referida subvenção foi oriunda da desapropriação de área, conforme explicado na Nota 4.
A Reserva de Incentivos Fiscais é uma espécie de Reserva de Lucros, que determina a parcela do 
Lucro Líquido decorrente de Doações ou Subvenções Governamentais para Investimentos, que deve 
ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, conforme o Art. 195-A da Lei nº 6.404/76, 
introduzido pela Lei nº 11.638/07. 

No âmbito tributário e com base na Lei nº 12.973/2014, Art.30 e atualmente na INRFB nº 1.700/2017, 
Art. 40, ficam excluídos da base de cálculo da apuração do IRPJ e CSLL, os valores recebidos a titulo 
de Subvenção de Investimentos, desde que sejam transferidos no encerramento do exercício para 
referida Reserva de Incentivos Fiscais e que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos 
ou aumento do capital social (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, Art. 19, § 3º e Decreto-Lei nº 1.730, de 
1979, Art. 1º, inciso I). 

• NOTA 12 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social no montante de R$ 32.114.375,34 (trinta e dois milhões, cento e quatorze mil, trezen-
tos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), está representado por 194.429.609 (cento e 
noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove mil e seiscentos e nove) ações ordinárias nominati-
vas, valorizadas contabilmente em reais e distribuídas conforme a seguir: 

 

• NOTA 6 – RECURSOS VINCULADOS / DEPÓSITOS JUDICIAIS

O Decreto nº 41.584 de 05/12/2008 declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação em favor 
da CODIN, os imóveis descritos em seus anexos, visando à criação do futuro Distrito Industrial de São 
João da Barra. 

Dentro do montante de R$ 140.606.977,33 (cento e quarenta milhões, seiscentos e seis mil, novecen-
tos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), estão inseridos R$ 140.449.220,89 (cento e quarenta 
milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), relativo 
a depósitos judiciais (99,89% do saldo desta conta) que representam o valor utilizado para atendimento 
aos gastos judiciais com o processo de desapropriação. 

Os controles financeiros e orçamentários são efetuados nesta conta e, em contrapartida, na conta 
“Depósitos de Diversas Origens” no Passivo Circulante, objetivando manter registros atualizados do 
crédito suplementar, disponibilizados em favor da CODIN. 

Acionistas Nº de Ações % de Participação 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 194.427.192 99,9987569 

Companhia Estadual de Habitação - CEHAB 1.209 0,0006218 

Instituto Vital Brasil - IVB 1.208 0,0006213 

Total 194.429.609 100,0 

 

• NOTA 13 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Está registrado nesta conta, integrante do grupo de Lucros e Prejuízos Acumulados, o saldo positivo 
de R$ 13.467,61 (treze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), oriundo 
da Conta de Resultado em Exercícios Anteriores, com base na Lei 6.404/1976, Artigo 186, Parágrafo 
nº 1. O referido montante foi considerado para fins de apuração do Lucro Real. 

Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro
Diretora-Presidente     

Mônica Romero Santos Fernandes
Diretora de Novos Negócios

Edson Luiz de Faria Gomes Valadão
 Diretor de Competitividade Econômico-Tributária

Carlos Roberto de Castro Nate 
Diretor de Desenvolvimento Industrial  

Luis Antônio Corrêa Machado
Contador - CRC - RJ 029076/0-9    

Pedro Paulo Novellino do Rosário
Diretor de Administração e Finanças 

  

Distrito 
Industrial Nº de     Lotes Metragem     (m2) Custo de Aquisição 

(R$) 

Campo Grande (Área 1) 7 191.927,66 1.399.153,09 
Campo Grande (Área 2) 16 438.024,16 1.077.711,08 

Campos 13  82.324,96  20.780,75 
Duque de Caxias 47 826.404,68 1.069.719,41 

Macaé 7  150.781,83  639.430,89 
Nova Friburgo 5 145.807,32 2.453.341,50 

Queimados 33 268.423,88 1.108.122,47 
Santa Cruz 14 614.161,18  60.233,47 

Total 142 2.717.855,67 7.828.492,66 

• NOTA 7 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A DIRETORES

Estão registrados nesta conta do Ativo Não Circulante, os adiantamentos concedidos aos Diretores 
da CODIN, para fazer face às despesas com a defesa dos mesmos, na Ação Civil Pública de Improbi-
dade Administrativa nº 0390982-23.2016.8.19.0001, no montante de R$ 301.242,27 (trezentos e um 
mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

A Lei Estadual nº 6.450/2013, cujo objeto entre outros, determina custear a prestação de serviços de 
natureza jurídica às autoridades e servidores estaduais da Administração Pública Direta e Indireta, 
que em decorrência da prática de atos funcionais, venham a ocupar o polo passivo em ações civis 
populares, ações de improbidade, ou seja, indiciados em inquérito civil ou criminal.
Fundamentado nesta Lei e em suas prerrogativas o Conselho de Administração da CODIN, autorizou 
através da Deliberação nº 13/2016 de 06/12/2016, o custeio pela Companhia da contratação de 
escritório de advocacia para defesa de seus diretores, à exceção do caso de condenação por decisão 
transitada em julgado, situação em que os Diretores deverão devolver os valores custeados, confor-
me “Termo de Responsabilidade de Devolução de Verbas”, devidamente assinado pelos envolvidos.

• NOTA 8 – IMOBILIZADO

Os valores estão registrados ao custo de aquisição ou construção, menos depreciação, e corrigidos 
monetariamente, até 30/12/1995. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas 
permitidas pela legislação em vigor, que leva em consideração a vida útil estimada dos bens. 

Imobilizado % 
Valor (R$) 

2017 2018 
Bens móveis 10 1.443.866,45  1.437.816,45 
Equipamentos de informática 20  744.620,39  666.953,39 
Edificações 4  79.215,17  79.215,17 
Subtotal 1 - 2.267.702,01 2.183.985,01 
Depreciação acumulada - (1.629.463,20)  (1.733.594,27) 
Subtotal 2 - 638.238,81 450.390,74 
Terrenos - 117.342,64 117.342,64 

Total 755.581,45 567.733,38 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, 

O Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, em reunião ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e em atendimento ao disposto no inciso V do Art. 142 da Lei nº 6.404/76 conclui pela regularidade dos documentos analisados, à observância das ‘‘Recomendações’’ mencionadas no Parecer da 
Auditoria Interna, estando os documentos em condições de serem submetidos à apreciação de V. Sas. 

A análise foi efetuada tomando como base o Parecer do Conselho Fiscal, o Parecer e o Relatório Final da Auditoria Interna, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis 
pertinentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. 

A análise efetuada na documentação citada no parágrafo anterior demonstra que as “Recomendações” não comprometem a manifestação favorável deste Conselho. 

Manifesta-se, ainda, de forma favorável a aprovação e encaminhamento à V. Sas. da Deliberação nº 004/2019 deste Conselho, pela incorporação ao Capital Social da Companhia dos dividendos, lucros a 
realizar, reserva de incentivos fiscais e reserva legal do ano de 2018, de acordo com o artigo 200 da Lei 6.404/76, conforme proposta a seguir: 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CODIN
CNPJ Nº 30.124.754/0001-14

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.
Pedro Moacir Tavares

Presidente do Conselho
Jorge Luis Dantas Batista Paulo Renato Bastos Rodrigues MarquesSilvia Martuscelli da Câmara

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO DA DIRETORIA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018
O Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, reunido em 21 de fevereiro de 2019, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, examinou as 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 2018, através dos documentos a seguir relacionados: 1) Relatório Anual de Diretoria sobre o exercício de 2018; 2) Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Financeiras do exercício de 2018; 3) Relatório e Parecer da Auditoria Interna sobre o Balanço Patrimonial e Demonstrações do exercício de 2018. 
 
Após análise das informações apresentadas, este Conselho opina favoravelmente pela regularidade dos documentos analisados recomendando à Assembleia Geral Ordinária a aprovação do “Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2018”, à observância das Recomendações constantes do Relatório da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Financeiras e das 
Recomendações mencionadas no Parecer da Auditoria Interna. 

PARECER DA AUDITORIA INTERNA
1) Examinamos o Balanço Patrimonial da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, levantado em 31 de Dezembro de 2018 e as respectivas Demonstrações do Resulta-
do, de Fluxo de Caixa e de Lucro e Prejuízos Acumulados, correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Anteriormente, examinamos e emitimos 
parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017. 

2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria e compreenderam os seguintes procedimentos: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 
das transações e o sistema contábil e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulga-
das; c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Companhia, bem como da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjun-
to.  

3) As Demonstrações Contábeis referidas no parágrafo 1º representam, adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira da Companhia de Desenvolvimento Industrial do 
Estado do Rio de Janeiro - CODIN, em 31 de Dezembro de 2018, resultado de suas operações, das mutações de seu Patrimônio Líquido e de seus Fluxos de Caixa, referentes ao exercício findo naquela data, 
de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade, emanado da Legislação Societária, e suas alterações posteriores. 
 
4) Em nossa opinião, a prestação de contas dos ordenadores de despesa da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro - CODIN, relativa ao exercício de 2018, é REGULAR, sem 
prejuízo das Recomendações, contidas no Relatório desta Auditoria Interna, na forma de matriz de achados, que devem ser implementadas. 

5) O presente processo está em condição de ser submetido, à apreciação da Auditoria Geral do Estado e, do Tribunal de Contas do Estado. 

Conselheira ConselheiroConselheiro

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019.

Paulo Roberto Werneck Maciel
Chefe da Auditoria Interna - Id Funcional: 2706265

CRC/RJ: 053.424/O-8

      Fábio Rodrigo Amaral de Assunção 
Presidente do Conselho 

Antônio Emílio Santos
Conselheiro

Edimilson Ramos Migowski de Carvalho
Conselheiro

Dulce Ângela Arouca Procópio de Carvalho
Conselheira

Amadeu da Costa Rodrigues 
Conselheiro

PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL DA CODIN - EXERCÍCIO 2018   

 

            
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2019.

Lucros a realizar Reserva de Incentivo Fiscal Dividendos Reserva Legal Total 

129.210,39 10.921.740,00 43.070,13 9.067,40 11.103.087,92 

 

Banco asiático ganha a adesão de 
mais quatro e chega a 97 países
Uruguai junta-se 
ao Brasil, que é 
membro fundador 
desde 2015

Com quatro anos de atua-
ção, o Banco Asiático de In-
vestimento em Infraestrutura 
(BAII), instituição financeira 
internacional proposta pela 
China, com sede em Pequim, 
aprovou nesta segunda-feira 
a adesão de outros quatro 
países: Costa do Marfim, 
Guiné, Tunísia e Uruguai, 
elevando para 97 o número 
total de membros aprovados.

Segundo a agência Xi-
nhua, o banco foi criado 
para ser  uma alternativa 
ao Banco Mundial e ao pró-
prio FMI. O Brasil participa 
como membro fundador do 
banco. O BAII possui capital 
inicial de US$ 100 bilhões 
e os membros regionais têm 
aproximadamente 75% das 
ações.

“O crescimento no núme-
ro de membros da África e 
da América Latina demons-
tra a importância que esses 
países atribuem a melhoria 
da infraestrutura e conecti-
vidade com a Ásia”, disse o 
vice-presidente e secretário 
corporativo do BAII, Danny 
Alexander. “Isso também 
reflete o compromisso dos 
nossos membros com a coo-
peração multilateral e os al-
tos padrões de governança”, 
acrescenta.

Os quatro potenciais 
membros irão se juntar ofi-
cialmente ao BAII uma vez 
que completarem os proces-
sos internos necessários e de-
positarem a primeira parcela 
de capital no banco. O nú-
mero de membros do BAII 
cresceu dos 57 membros fun-
dadores para 93 no final de 
2018, espalhados pelos cinco 
continentes.

Lançado oficialmente em 

Danny Alexander: ‘O crescimento no número de membros da África e da 
América Latina demonstra a importância que esses países atribuem a melhoria 

da infraestrutura e conectividade com a Ásia’ 

janeiro de 2016, o BAII é 
um banco multilateral de de-
senvolvimento proposto pela 
China e apoiado por uma 
ampla gama de países e regi-
ões, que fornecerá financia-
mento para o aprimoramento 
da infraestrutura na Ásia.

Países membros

Em 25 de dezem-
bro de 2015, 17 países 
(Austrália, Áustria, Bru-
nei, China, Coreia do 
Sul, Geórgia, Alema-
nha, Jordânia, Luxem-
burgo, Mongólia, Mian-
mar, Países Baixos, Nova 
Zelândia, Noruega, Paquis-
tão, Singapura e Reino Uni-
do) juntos segurando 50,1% 
dos depósitos iniciais de 

capital autorizado determi-
nados no instrumento de ra-
tificação do acordo, formal-
mente se tornando membros 
fundadores e desencadeado 
entrada em vigor do acordo. 
A Rússia aderiu mais tarde, 
trazendo a quantidade de Ca-
pital Autorizado dos mem-
bros do banco para 56,8%. 

De acordo com texto pu-
blicado no site do Ministé-
rio da Economia do Brasil, 
os principais objetivos do 
AIIB são  promover o inves-
timento nas regiões da Ásia 
e Oceania, em particular no 
desenvolvimento em infra-
estrutura e em setores produ-
tivos; financiar projetos que 
promovam o crescimento 
econômico, em especial de 
países menos desenvolvi-

dos; fomentar o investimen-
to privado em projetos de 
infraestrutura ; e promover 
a interconexão e integração 
econômica.

O banco pode financiar 
projetos em países fora da 
região, mas a iniciativa de-
verá produzir benefícios 
significativos para a Ásia, 
como a conectividade física 
e o comércio na região. Tam-
bém fazem parte do estatuto 
os projetos que promovam 
‘bens globais’, ou projetos 
que gerem benefícios de 
desenvolvimento sustentá-
vel ‘próximos’ (em termos 
geográficos) da Ásia. A Se-
cretaria de Assuntos Inter-
nacionais – SAIN é o ponto 
focal do Brasil para tratar do 
relacionamento com o AIIB.

Índice da Firjan mostra 
queda na confiança do 
investidor em março

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial Flu-
minense (ICEI-RJ), divul-
gado pela Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), revela que 
houve uma pequena queda 
na confiança do investidor 
no mês de março, quando o 
índice atingiu 60,1 pontos. 
Em fevereiro este valor era 
de 61,4 pontos.

A pesquisa varia de zero 
a cem e os resultados acima 
de 50 indicam otimismo.  O 
ICEI baseia-se em seis ques-
tões referentes às condições 
atuais e às expectativas para 
os próximos seis meses com 
relação à economia nacional 
e estadual e à própria empre-
sa.

“Acredito que esse resul-
tado seja por uma junção 
de coisas. Primeiramente, o 
investidor observa um tri-
mestre mais fraco economi-
camente do que o esperado. 
Somado a isso, temos a difi-
culdade de aprovação da re-
forma da previdência, que é 
um componente fundamen-
tal para evitar a insolvência 
do governo. Se ela não for 
aprovada no tempo certo, o 
caos estará instalado, porque 
o governo não terá como ar-
car com as despesas de saúde 
e educação”, ressalta Sergio 
Duarte, presidente do Sin-
dicato das Indústrias de Ali-
mentos do Município do Rio 
de Janeiro e vice-presidente 
da Firjan.

Segundo o empresário, 
para o investidor esse cenário 
é o pior possível. “E quando 
postergamos investimentos, 
não geramos emprego e a 
economia entra, novamente, 
em um ciclo vicioso”, acres-
centa Duarte.

A avaliação empresarial 
referente às Condições Atu-
ais da Economia Brasileira 
caiu 1,8 ponto frente ao mês 

anterior, mas se manteve oti-
mista (54,3 pontos). No in-
dicador de Expectativas da 
Economia Brasileira para os 
próximos meses, os indus-
triais fluminenses seguiram 
otimistas (64,7 pontos), mas 
o nível do indicador caiu na 
comparação com fevereiro 
(68,5 pontos).

Economia do estado

Já a percepção dos empre-
sários sobre sua própria em-
presa e a economia do estado 
melhorou e permitiu que o 
indicador de Condições Atu-
ais (51,3 pontos) atingisse o 
maior valor desde novembro 
de 2012, destacou o estu-
do. No entanto, em relação 
à economia fluminense, os 
industriais continuam pes-
simistas (46,7 pontos) em 
março, mesmo com a evolu-
ção do indicador pelo segun-
do mês consecutivo. O in-
dicador Expectativa sobre a 
economia do Estado se man-
teve estável (57,3 pontos) 
em relação ao mês anterior.

De acordo com a analista 
de Estudos Econômicos da 
Firjan, Julia Pestana, a eco-
nomia estadual está melho-
rando, mas ainda num ritmo 
lento, conforme constata o 
nível Condições Atuais do 
Estado, 46,7 pontos contra 
45,3 de fevereiro. “As ex-
pectativas dos empresários 
em relação à demanda segui-
ram positivas (57,1 pontos), 
assim como o indicador de 
compra de matéria-prima e 
de exportações. Porém, para 
realizar novos investimentos 
e retomar as contratações, os 
industriais ainda aguardam 
a redução da ociosidade no 
processo produtiva e a recu-
peração efetiva da situação 
financeira das empresas”, 
diz a economista da federa-
ção.
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CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Em cumprimento ao que determina a Lei das S/A e na conformidade das determinações estatutárias vimos 
submeter à apreciação e aprovação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2018. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em milhares de reais)

2018 2017
ATIVO 23.744 23.916
Circulante 21.244 21.437
Caixa e equivalentes de caixa 6.265 9.227
Realizável Curto Prazo 14.979 12.210
Ativo Não Circulante 1.420 1.442
Realizável Longo Prazo 1.420 1.442
Ativo Imobilizado 1.080 1.037
Imobilizado  1.080 1.037
PASSIVO 23.744 23.916
Circulante  763 786
Fornecedores 266 110
Obrigações Tributárias  437 623
Obrigações Trabalhistas 60 53
Passivo Não Circulante 2.376 2.790
Patrimônio Líquido  20.605 20.340
Capital Social  1.500 1.500
Reserva de Capital 340 341
Lucros Acumulados 18.765 18.498

NOTAS EXPLICATIVAS
1. CONTEXTO OPERACIONAL: Café Favorito S/A, tem como atividade
preponderante a Torrefação e moagem de café, cuja comercialização 
é voltada para o comércio atacadista e varejista. Em 05/01/2010, O Café
Favorito S/A possui investimento relevante representado por  130.000 cotas
de capital da empresa Café Faraó Ltda., CNPJ n.º 32.498.750/0001-21,
NIRE 33.2.04384718, capital social totalizando R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais). 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As
demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2018, foram
elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei nº 6.404/76. 2. As
receitas e despesas são recolhidas pelo regime de competência. 3. O

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Em milhares de reais) 

2018 2017
Receita Bruta de Venda 55.940 60.738
Dedução de Vendas 4.315 4.663
Receita Líquida de Vendas 51.625 56.074
Custo do Produtos Vendidos 30.328 36.480
Lucro Bruto Operacional 21.297 19.594
Despesas com Vendas 3.972 3.802
Despesas Administrativas 3.079 2.380
Despesas Tributárias  40 2
Despesas Financeiras 431 540
Receita Financeira 266 440
Lucro Operacional 14.041 13.308
Receita não Operacional 24 29
Despesa não Operacional  4.027 2
Resultado antes Provisões    10.038 13.337
Provisão para Contribuição Social 624 699
Provisão para Imposto de Renda 1.153 1.311
Lucro Líquido do Exercício  8.261 11.327

DEMONSTRAÇÃO DE LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais)

 31/12/2018 31/12/2017
Saldo Início do Período 18.498 11.171
Lucro ou Prejuízo do Exercício 8.261 11.327
Ajuste Devedores - -
Lucros Distribuídos Pagos 8.000 4.000
Saldo Final do Período  18.765  18.498

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA- MÉTODO INDIRETO 
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em milhares de reais) 

31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de Caixa 6.264 9.226
Lucro Líquido 8.261 11.327
(-) Aumento de Estoque (4.113) (1.879)
(+) Depreciação 665 129
(-) Aumento de cliente 289 (823)
(+) Pagamento a Funcionário 8 50
(+) Contas a Pagar 27 16
(+) Pagamento de Impostos e Tributos 186 366
(+) Aumento do Fornecedor 156 2
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas 150 (316)
(+) Impostos a Recuperar 116 (564)
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido 5.745 8.308
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Recebimento por Venda de Imobilizado - 64
(-) Aquisição de Ativo Permanente (707) (40)
(+) Recebimento de Dividendos - -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas 

nas) Atividades de Investimento (707) 24
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(+) Novos Empréstimos - -
(-) Amortização de Em préstimos - -
(+) Emissão de Debêntures - -
(-) Pagamento de Dividendos (8.000) (4.000)
(-) Ajuste de Devedores - -
(=) Disponibilidades geradas pelas (aplicadas 

nas) Atividades de financiamento (8.000) (4.000)
RESULTADO - CAIXA GERADO OU CONSUMIDO
(=) Aumento/Diminuição das Disponibilidades (2.962) 4.332
DISPONIBILIDADE – no início do período         9.226 4.894
DISPONIBILIDADE – no final do período           6.264 9.226

imobilizado está registrado ao custo de aquisição. 4. A depreciação é 
calculada pelo método linear. 5. O Capital Social de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais), representado por 70.000 (setenta 
mil) ações ordinárias nominativas no valor de R$ 27,43 (vinte e sete reais e  

quarenta e três centavos). 6. Vera Lúcia Guedes de Oliveira – Presidente; David 
de Paula Vieira – Contador CRC/RJ 55.100/0-9 – CPF 723.386.877-87.

Relatório Anual da Administração. Srs. Acionistas, Apresentamos o Balanço do exercício encerrado em 31/12/18, o relatório anual da administração e o 
parecer dos auditores independentes. O ano de 2018 foi de intenso progresso para a ECIA AMÉRICAS. Estamos estudando o projeto de novo shopping. Aos 
acionistas, clientes, fornecedores e funcionários da empresa o nosso agradecimento. Rio de Janeiro, 15/04/2019. A Administração.

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

ATIVO 226.571 232.226
Circulante 64.450 62.017
Caixa e equivalentes de caixa 4 4.656 177
Contas a receber 5 5.031 6.088
Contas a receber - imóveis vendidos 6 25 26
Imóveis a comercializar 7 54.735 54.851
Adiantamentos 3 875

Não circulante 159.240 166.592
Realizável a LP 2.881 3.616
Contas a receber 5 228 286
Contas a receber - imóveis vendidos 6 205 211
Partes relacionas 11 1.007 1.678
Depósitos judiciais 15 1.441 1.441

Investimento
Propriedades para investimento 8 159.240 166.592

Imobilizado 9 - 1
162.121 170.209

Passivo e Patrimônio Líquido 226.571 232.226
Circulante 25.679 22.577
Financiamentos 10 24.691 21.643
Impostos e contribuições a recolher 104 112
Obrigações trabalhistas 159 111
Retenções contratuais 61 61
Provisão para IR e contribuição social 664 650

Não circulante 64.950 80.330
Financiamentos 10 1.015 22.532
Créditos de acionistas 23.170 23.140
Obrigações com coligadas 4.899 4.400
Partes relacionadas 11 35.841 30.252
Provisão para riscos cíveis 15 25 6

Resultado de exercícios futuros 12 1.485 1.992
Receitas de exercícios futuros – Coparticipação 2.470 2.398
Receitas de exercícios futuros – Imóveis vendidos 234 241
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (991) (393)
Custos de exercícios futuros (228) (254)

Patrimônio líquido 13 134.457 127.327
Capital social 100.910 100.910
Reserva de lucros - legal 1.777 1.344
Lucros acumulados 31.770 25.073

Demonstração do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Nota 2018 2017

Receita bruta de venda de imóveis 301 166
Receita bruta de locação de imóveis 32.144 30.255
Deduções da receita bruta (979) (921)
Receita líquida 31.466 29.500
Custo dos imóveis vendidos (143) (37)
Resultado operacional bruto 31.323 29.463
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais 14 (11.941) (11.786)
Constituição da provisão para riscos cíveis 15 (19) -

(11.960) (11.786)
Lucro antes do resultado financeiro 
e impostos e contribuições 19.363 17.677
Resultado financeiro
Receitas financeiras 52 19
Despesas financeiras (7.892) (13.227)

(7.840) (13.208)
Resultado antes dos impostos s/ o lucro 11.523 4.469
Impostos de Renda (2.107) (1.990)
Contribuição social (768) (725)

(2.875) (2.715)
Lucro líquido do exercício 8.648 1.754
Quantidade de ações 100.910.000 100.910.000
Lucro líq. por ação do capital social - em R$ 0,08 0,02

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Descrição
Capital 
social

Reserva de  
lucros - legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/16 100.910 1256 23.407 125.573
Lucro líquido do exercício - - 1.754 1.754
Constituição de reserva - 88 (88) -
Saldos em 31/12/17 100.910 1.344 25.073 127.327
Lucro líquido do exercício -- - 8.648 8.648
Distribuição de lucros - (1.518) (1.518)
Constituição de reserva - 433 (433) -
Saldos em 31/12/18 100.910 1.777 31.770 134.457

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 8.648 1.754
Depreciação 7.353 7.361
Lucro líquido do exercício ajustado 16.001 9.115
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 1.122 (10)
Imóveis a comercializar 116 (9)
Adiantamentos 872 138
Partes relacionadas 671 1.567
Outros ativos 2

Aumento (redução) nos passivos:
Impostos e contribuições a recolher (8) (20)
Obrigações trabalhistas 48 20
Provisão para IR e contribuição social 14 (163)
Obrigações com coligadas 499 -
Créditos de acionistas 30 599
Partes relacionadas 5.589 6.948
Resultados de exercícios futuros (507) (284)
Outros passivos - (1)

Provisão de riscos cíveis 19 6
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 24.466 17.908
Atividades de financiamento
Redução de financiamentos (18.469) (17.952)
Distribuição de lucros (1.518) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (19.987) (17.952)

Aumento (redução) líq. de caixa e equivalentes de caixa 4.479 (44)
Início do exercício 177 221
Final do exercício 4.656 177

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Ecia Américas Serviços e Construções S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, 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, exceto 
quanto ao efeito do assunto mencionado no § base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ecia Américas Serviços e Construções 
S.A. 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 com ressalva. Conforme mencionado nas notas 3 “a” e 12, o resultado 
nas vendas de unidades imobiliárias e as receitas de coparticipação estão sendo registrados segundo normas da legislação fiscal, aplicável a empresas de construção civil. Assim, neste exercício, a Cia. diferiu receitas e custos nos montantes de R$ 2.704 mil e R$ 
228 mil (R$ 2.639 mil e R$ 254 mil em 2017), respectivamente, que estão demonstrados como resultados de exercícios futuros. Não foi exequível, nas circunstâncias, determinar os efeitos nos resultados e nos lucros acumulados, decorrentes da utilização das refe-
ridas normas impostas pela legislação fiscal, em detrimento dos princípios fundamentais de contabilidade. Ademais, conforme mencionado na referida nota, as receitas diferidas em 31/12/18, foram reduzidas em R$ 991 mil (R$ 393 mil em 2017), referente à provisão 
para créditos de liquidação duvidosa que é também registrada como redução das contas a receber de imóveis vendidos, o que faz com que essa provisão não afete o resultado do exercício. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia. de acordo com os prin-
cípios 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. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis 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 uma 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 responsável pela elaboração e adequada apresentação 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, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 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 aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 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 de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 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 demonstrações contábeis, 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 nas 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Cia. Se concluirmos que existe incerteza significativa 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. Nos-
sas 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 demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 
afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 25/03/2019. Auditasse Auditores Independentes. CRC-RJ nº 237/O-0. Jorge Domingues. Contador CRC-RJ nº 020.628-6.

Paulo Cezar de Oliveira Lopes - CRC RJ nº 058.524/O-6 - Contador
Octávio Fernandes de Araujo - Diretor Presidente

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Exercício 
findo em 31/12/18 (Em MR$).1. Informações Gerais. A ECIA Américas Serviços 
e Construções S.A. é uma S.A. de capital fechado, fundada em 2010, com sede na 
cidade do Rio de Janeiro - RJ e que tem por objetivo a participação em outras Cias. e 
consórcios em geral; intermediação de negócios em geral; exploração das atividades 
de locação e administração de imóveis próprios, de bens móveis, de condomínios 
prediais, de estacionamento; exploração de atividade de industria da construção civil 
e serviços de engenharia; compra e venda de imóveis em geral; e incorporação de 
imóveis e loteamentos. 2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis. As demonstrações contábeis da ECIA Américas Serviços e Cons-
truções S.A. são de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as disposições da legislação societária previstas na Lei 6.404/76, com 
as alterações das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31/12/18 e 
normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de atividade da Cia., con-
soante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas demonstrações 
contábeis foi aprovada pela diretoria da Cia. em 28/02/2019. A preparação das de-
monstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis, baseadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos 
sujeitos a essas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, 
análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa, a provisão para o IR e contribuição social, assim como da análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo-
res divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa anualmente suas esti-
mativas e premissas. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis. As principais 
práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis são as se-
guintes: a) Apuração do resultado. O resultado é apurado segundo o regime de com-
petência, exceto quanto aos resultados nas vendas a prazo de unidades imobiliárias, 
que são registrados inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros, como 
receitas e custos de exercícios futuros das unidades vendidas, e que são reconhe-
cidas no resultado do exercício proporcionalmente ao montante da venda recebido. 
A sistemática de apuração e apropriação desses resultados obedece a normas da 
legislação fiscal aplicável às empresas de construção civil. As receitas de copartici-
pação são registradas inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros e são 
reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o efetivo recebimento. b) Ati-
vos circulantes e não circulantes. Os imóveis a comercializar estão demonstrados ao 
custo de aquisição ou de construção. Os demais ativos circulantes e não circulantes 
estão demonstrados ao valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável, 
dos rendimentos e das variações monetárias auferidos até a data do balanço. c) Ava-
liação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). A administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido de seus principais ativos, com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas 
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável é 
constituída provisão para perda, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperá-
vel. d) Passivos circulantes e não circulantes. Demonstrados a valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos 
até a data do balanço. e) IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores do 
IR e da contribuição social imputados ao resultado são apurados trimestralmente, 
segundo o regime de lucro presumido. f) Moeda funcional e moeda de apresentação. 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional 
da Cia. e também a sua moeda de apresentação.
 4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Numerário em caixa 2 -
Bancos - contas de movimento 1.855 177
Aplicações financeiras 2.799 -

4.656 177

As aplicações financeiras correspondem a certificados de depósitos bancários, es-
tão demonstradas ao custo da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço e estão classificadas na categoria “livre negociação”.
5. Contas a Receber 2018 2017
Coparticipação 2.471 2.398
Aluguéis a receber 3.779 4.369
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (991) (393)

5.259 6.374
Circulante (5.031) (6.088)
Não circulante 228 286
Os aluguéis devidos pelos locatários correspondem a um percentual - denominado 
“aluguel percentual” - incidente sobre o faturamento bruto das lojas e quiosques, não 
podendo ser inferior ao valor estipulado como valor mínimo reajustável, segundo a 
variação do IGPM-FGV, estabelecido e pactuado nos respectivos contratos de loca-
ção. Os valores a receber por cessão de direitos de locação (luvas) são pactuados 
nos contratos de locação, reajustáveis segundo a variação do IGPM-FGV, e são 
representados por notas promissórias com a natureza jurídica de títulos “pro-sol-
vendo”, uma para cada prestação, emitidas pelos locatários e avalizadas por seus 
fiadores. Em caso de rescisão ou resolução dos contratos de locação, o locador per-
derá em favor da Ecia Américas o valor de todas as prestações já pagas, assim como 
as parcelas vencidas e não pagas até a data da rescisão ou resolução do contrato.
6. Contas a Receber – Imovéis Vendidos 2018 2017
Contas a receber – Imóveis vendidos 234 242
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (4) (5)

230 237
Circulante (25) (26)
Não circulante 205 211
7. Imóveis a Comercializar 2018 2017
West Offices 18.150 18.266
Núcleo Comercial 14.531 14.531
Rio Grande – Mananciais 22.054 22.054

54.735 54.851
O empreendimento “West Offices” refere-se aos custos de construção de um edifício 
de escritórios em Campo Grande – Rio de Janeiro – RJ. O Núcleo Comercial e Rio 
Grande – Mananciais, correspondem ao valor de terrenos localizados no Rio de Ja-
neiro – RJ, para utilização em futuros empreendimentos. 
8. Propriedades Para Investimento 2018 2017
Terrenos – Américas Shopping 10.360 10.360
Edificações – Américas Shopping 183.773 183.773

194.133 194.133
Depreciação acumulada (34.893) (27.541)

159.240 166.592
Os terrenos e as edificações correspondem ao Américas Shopping, construído pela 
Cia. os quais estão hipotecados ao BNDES – BNDES (ver Nota 10).
9. Imobilizado 2018 2017
Veículos
Custo de aquisição 52 52
Depreciação acumulada (52) (51)

- 1
10. Financiamentos 2018 2017
BNDES
Circulante 24.691 21.643
Não circulante 1.015 22.532

25.706 44.175
Em 15/06/12, a ECIA Américas Serviços e Construções S.A obteve do BNDES uma 
linha de crédito, no montante de R$ 95.439 mil, destinada a financiar a construção 
do shopping center denominado “Américas Shopping”. No exercício de 2018 foram 
apropriados, ao resultado, encargos financeiros no montante de R$ 3.180 mil (R$ 
3.826 mil em 2017). O principal do empréstimo está sendo amortizado em 60 parcelas 
mensais e sucessivas a partir de 15/02/16, está sujeito a atualização monetária e juros 
de mercado e tem como fiadores e principais pagadores as empresas ligadas ECIA 
Irmãos Araujo Engenharia e Comércio S.A. e JSR Shopping S.A, além de primeira 
hipoteca do terreno no qual foi edificado o shopping center e todas as construções que 
foram realizadas. 11. Transações Com Partes Relacionadas. Os saldos relativos às 
operações realizadas com empresas ligadas podem ser demonstrados como segue:

Ativo não 
 circulante

Passivo não  
circulante

Contratos de mútuo: 2018 2017 2018 2017
ECIA Irmãos Araújo Eng. Com S/A - - 1.175 2.419
ECIA Oeste Serviços e Construções Ltda. 1.007 1.678 - -
JSR Shopping S/A - - 8.609 6.218
EBI ECIA Búzios Incorporações Ltda. - - 471 477

1.007 1.678 10.255 9.114
Dívida por aquisição de imóveis:
ECIA Irmãos Araújo Eng. Com S/A - - 25.586 21.138

1.007 1.678 35.841 30.252
11.1 – Contratos de mútuo. As contas mantidas com as empresas ligadas estão su-
portadas por contratos de mútuo entre as partes, com prazo indeterminado de ven-
cimento, e não estão sujeitas a atualização monetária e juros.11.2 – Dívida por aqui-
sição de imóveis: A dívida por aquisição de imóveis da empresa ligada ECIA Irmãos 
Araújo Eng. Com S/A está sujeita a atualização monetária e juros. Em 31/12/18, 
encargos financeiros de R$ 6.412 mil foram registrados no resultado do exercício.
12. Resultado De Exercícios Futuros 2018 2017
Receitas de exercícios futuros
Imóveis vendidos 234 241
Coparticipação 2.470 2.398
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (991) (393)

1.713 2.246
Custos de exercícios futuros (228) (254)

1.485 1.992
O resultado nas vendas de unidades imobiliárias é considerado como segue: • Ven-
das à vista - as receitas e os custos são apropriados no resultado na data em que 
se efetivou a transação. • Vendas à vista de unidades imobiliárias não concluídas e 
vendas a prazo - o resultado apurado é registrado inicialmente no grupo de resultado 
de exercícios futuros, como receitas e custos de exercícios futuros das unidades 
imobiliárias vendidas, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcional-
mente ao montante da venda recebido. As receitas de coparticipação são registra-
das inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros e são reconhecidas no 
resultado do exercício de acordo com o efetivo recebimento. 13. Patrimônio Líqui-
do. a) Capital social. Em 31/12/18, o capital social está constituído por 100.910.000 
ações, totalmente integralizadas. b) Reserva de lucros - legal. Foi constituída pela 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, nos termos da legislação societária. 
c) Dividendos. Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo
de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, ajustado de conformidade com 
a legislação societária vigente. 
14. Despesas Adminstrativas e Gerais 2018 2017
Depreciação Shopping 7.353 7.361
Despesas com administração do shopping 3.003 2.925
Ordenados 368 330
Previdência social 114 116
Aluguel e condomínio 395 378
Outros 708 676

11.941 11.786
15. Provisão Para Riscos Cíveis. Em 31/12/18, a expectativa de perdas dos pro-
cessos em andamento foi assim classificada pela administração e consultores jurí 
dicos da entidade: 

2018 2017
Processos cíveis:
Perda provável 25 6
Perda possível 322 352

347 358
No exercício de 2018 foi constituída provisão para riscos cíveis no montante de R$ 
19 mil. Os depósitos para recursos, no montante de R$ 1.441 mil, em 31/12/18 e 
2017 estão classificados no ativo não circulante. Os encargos tributários e as con-
tribuições apurados e recolhidos pela sociedade e as declarações de rendimentos, 
estão sujeitos a revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades 
fiscais, em prazos prescricionais variáveis.16 - Seguros (Não Auditado). A Cia. 
possui cobertura de seguros do shoppings centers denominado “Américas Shop-
ping”, demonstrado no grupo investimentos como propriedades para investimento 
e veículo registrado no ativo imobilizado, segundo orientação que considera a natu-
reza e o grau de riscos de sinistros, em valores considerados suficientes para cobrir 
eventuais perdas. Quanto aos imóveis a comercializar a Cia. não mantém contratos 
de seguros e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros 
que possam vir a ocorrer com tais ativos. 17 - Eventos Subseqüentes. De 31/12/18 
até a data de emissão deste relatório, não ocorreu quaisquer eventos que pudessem 
alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas de-
monstrações contábeis apresentadas.
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Controladora Consolidado
Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 6 71 421 124 647
Títulos e valores mobiliários 7 190.070 198.666 197.519 202.946
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados 
abrangentes 4 e 7.b 190.064 198.660 197.513 202.940
Ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado 7.a 6 6 6 6

Contas a receber de clientes 8 42.875 6.132 43.252 6.535
Outros créditos 399 2.403 409 2.532
Despesas antecipadas 1.153 311 1.153 311
Total do ativo circulante 234.568 207.933 242.457 212.971
Ativo fiscal diferido 15.c 6.274 10.021 6.633 10.624
Investimento em controlada 9 6.901 3.274 - -
Imobilizado 10 4.236 3.523 4.236 3.523
Intangível 11 216.215 216.215 216.215 216.215
Total do ativo não circulante 233.626 233.033 227.084 230.362
Total do ativo 468.194 440.966 469.541 443.333

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2018 2017 2018 2017
Contas a pagar e outros 12 31.373 30.368 32.719 32.505
Provisões para contingências 14 300 300 300 300
Total do passivo circulante 31.673 30.668 33.019 32.805
Contas a pagar e outros 12 - 9.585 - 9.813
Total do passivo não circulante - 9.585 - 9.813
Total do passivo 31.673 40.253 33.019 42.618
Patrimônio líquido
Capital social 17 141.180 141.180 141.180 141.180
Reservas de capital 17 259.527 259.527 259.527 259.527
Reservas de lucros 35.789 - 35.789 -
Ajuste ao valor de mercado de 
títulos e valores mobiliários 7.b 25 6 25 6
Patrimônio líquido atribuível aos 
controladores 436.521 400.713 436.521 400.713
Participação de não 
controladores - - 1 2
Total do patrimônio líquido 436.521 400.713 436.522 400.715
Total do passivo e patrimônio 
líquido 468.194 440.966 469.541 443.333

Demonstrações de resultado - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receitas operacionais
Serviços prestados líquidos de 
impostos 87.797 62.717 90.817 65.758
Receitas financeiras 11.938 17.842 12.280 18.396
Despesas financeiras (66) (327) (67) (327)
Receitas financeiras líquidas 11.872 17.515 12.213 18.069

Receitas operacionais líquidas 18 99.669 80.232 103.030 83.827
Receitas (despesas)
Pessoal 19 (32.969) (63.215) (36.615) (69.175)
Outras despesas gerais e 
administrativas 20 (7.641) (7.123) (8.514) (7.900)
Perda por redução ao valor 
recuperável - (97.474) - (97.474)
Outras receitas / (despesas) 
operacionais 21 (1.289) (6.055) (2.268) (6.220)

Resultado antes da equivalência 
patrimonial, impostos e 
participação nos lucros 57.770 (93.635) 55.633 (96.942)
Resultado de equivalência 
patrimonial 9 (2.380) (3.014) - -

Resultado antes dos impostos 55.390 (96.649) 55.633 (96.942)
Imposto de renda e contribuição 
social 15.b (19.601) (3.095) (19.844) (2.803)

Resultado do exercício 35.789 (99.744) 35.789 (99.745)
Resultado atribuível aos:
Cotistas da controladora 35.789 (99.744) 35.789 (99.744)
Cotistas não controladores - - (1) (1)

Lucro líquido (prejuízo) do 
exercício 35.789 (99.744) 35.788 (99.745)

Demonstrações dos resultados abrangentes - Exercícios findos em  
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 35.789 (99.744) 35.788 (99.745)
Variação no valor de mercado dos ativos 
financeiros ao valor justo por outros 
resultados abrangentes 32 47 32 47
Imposto de renda e contribuição social 
sobre resultados abrangentes (13) (19) (13) (19)
Outros resultados abrangentes líquidos 
de imposto de renda e contribuição social 19 28 19 28
Resultado abrangente total 35.808 (99.716) 35.807 (99.717)
Atribuível aos:
Cotistas da controladora 35.808 (99.716)
Não controladores (1) (1)

Resultado abrangente total 35.807 (99.717)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora

 Consolidado 

Capital 
social 

Aumento 
de capital 
proposto

Reser-
va de 

capital

Reser-
va de 

lucros

Lucros / 
(Prejuízos) 

acumula-
dos

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Total do 
patrimônio 

atribuível aos 
controladores

Participa-
ção de não 

controla-
dores

Patri-
mônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 136.706 4.474 312.342 46.929 - (22) 500.429 3 500.432
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores 
mobiliários - - - - - 28 28 - 28
Prejuízo líquido do exercício - - - - (99.744) - (99.744) (1) (99.745)
Destinação do prejuízo líquido do exercício:
 Aumento do capital social proposto 4.474 (4.474) - - - - - - -
 Reserva de ágio - - (52.815) - 52.815 - - - -
 Reserva especial de lucros - - - (46.929) 46.929 - - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2017 141.180 - 259.527 - - 6 400.713 2 400.715
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores 
mobiliários - - - - - 19 19 - 19
Lucro líquido do exercício - - - - 35.789 - 35.789 (1) 35.788
Destinação do lucro líquido do exercício:
 Reserva especial de lucros - - - 35.789 (35.789) - - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 141.180 - 259.527 35.789 - 25 436.521 1 436.522

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais
Resultado antes dos impostos e da 
participação nos lucros 55.390 (96.649) 55.633 (96.942)
Ajustes
Depreciação 970 1.076 970 1.076
Ativos financeiros ao valor justo por 
outros resultados abrangentes 2 28 19 28
Perda por redução ao valor 
recuperável de Intangível - 97.474 - 97.474
Resultado de equivalência patrimonial 2.380 3.014 - -

Resultado ajustado: 58.742 4.943 56.622 1.636
Variações de ativos e passivos:
(Aumento)/diminuição de contas a 
receber de clientes (36.742) 13.128 (36.717) 13.211
(Aumento)/diminuição de despesas 
antecipadas (842) (254) (842) (254)
(Aumento)/diminuição de outros 
créditos 2.004 (2.195) 2.125 (2.321)
(Aumento)/diminuição de títulos e 
valores mobiliários 8.596 (18.494) 5.427 (16.020)
Aumento/(diminuição) do contas a 
pagar e outros (21.013) 16.139 (22.039) 17.029

Imposto de renda e contribuição 
social pagos (3.419) (10.754) (3.413) (10.765)
Caixa originado das (aplicado nas) 
atividades operacionais 7.326 2.513 1.163 2.516
Fluxo de caixa de atividades de 
investimento
Aquisição de imobilizado (1.695) (2.320) (1.695) (2.320)
Baixa de imobilizado de uso 10 10 10 10
Aumento de capital de controlada (5.991) - - -

Caixa aplicado nas atividades de 
investimento (7.676) (2.310) (1.685) (2.310)
Fluxo de caixa de atividades de 
financiamento 
Aumento/(diminuição) de capital de 
não controladores - - (1) (1)

Fluxo de caixa decorrente das 
atividades de financiamento - - (1) (1)
Aumento líquido em caixa e 
equivalentes de caixa (350) 203 (523) 205
Caixa e equivalentes de caixa em 1º 
de janeiro 421 218 647 442
Caixa e equivalentes de caixa em 31 
de dezembro 71 421 124 647

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário das cotas)

1 Contexto operacional: A ARX Investimentos Ltda., subsidiária do The Bank of 
New York Mellon Corporation, com sede em Nova York, iniciou suas atividades 
em 2001 e, assim como sua Controlada BNY Mellon Alocação de Patrimônio 
Ltda. (“BNY Mellon Alocação” ou “Controlada”), presta serviços de administração 
de carteiras de títulos e valores mobiliários de investidores residentes e/ou não 
residentes no Brasil; gestão de fundos de investimento, fundos de investimento 
em cotas de fundos multimercado e em cotas de fundos de ações, sendo estes 
abertos, exclusivos e restritos; assessoria nas áreas Financeiras, de Fusões e 
Aquisições de empresas; reorganização societária; e participação em outras 
sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista. A ARX possui recursos 
sob gestão ativa nas estratégias multimercados, renda fixa e ações, distribuídos 
entre clientes institucionais, distribuidores, family offices, pessoas físicas e ju-
rídicas. A Empresa está localizada na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 - 4º 
andar, Rio de Janeiro, Brasil. A partir de 16 de janeiro de 2008, por meio de uma 
série de transações ocorridas, a ARX passou a ser uma empresa do The Bank of 
New York Mellon Corporation, voltada exclusivamente para a gestão de recursos 
de terceiros no Brasil. Em 8 de outubro de 2018 foi aberta uma filial da Empresa 
na cidade de São Paulo com objetivo de expandir suas operações de gestão 
de ativos na região. A filial está localizada na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 
165 - 16º andar, Vila Nova Conceição. 2 Apresentação e elaboração das de-
monstrações financeiras: As demonstrações financeiras consolidadas (“Con-
solidado” ou “Grupo ARX”) incluem a ARX e sua Controlada direta BNY Mellon 
Alocação. Segue a participação acionária da Empresa em sua Controlada direta.

Participação  
acionária

País 2018 2017
BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda. Brasil 99,96% 99,95% 
Segue o valor do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e o 
lucro (prejuízo) líquido dos exercícios findos naquelas datas das empresas:

2018 2017
Patri-

mônio 
líquido

Lucro (prejuí-
zo) líquido do 

exercício

Patri-
mônio 
líquido

Lucro (prejuí-
zo) líquido do 

exercício
ARX Investimentos Ltda. 436.521 35.789 400.713 (99.744)
BNY Mellon Alocação de 
Patrimônio Ltda. 6.904 (2.380) 3.276 (3.015)
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas empresas consoli-
dadas e consistente com aquelas utilizadas nos períodos anteriores e incluíram 
os principais procedimentos de consolidação: (i) eliminação dos saldos das 
contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; (ii) eliminação das 
participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas Contro-
ladas; e (iii) destaque do valor da participação dos acionistas minoritários e/ou 
participação de não controladores nas demonstrações financeiras consolidadas. 
3 Base de preparação: 3.1 Declaração de conformidade (com relação às 
normas do CPC) - As presentes demonstrações financeiras incluem as demons-
trações financeiras individuais da Controladora e as demonstrações financeiras 
consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, 
as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras individuais e do 
consolidado foi autorizada pela Diretoria em 16 de abril de 2019. 3.2 Base 
de mensuração - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado ou valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes. 3.3 Moeda funcional e moeda de 
apresentação - Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
são apresentadas em milhares de Reais. O Real é a moeda funcional da Em-
presa e de sua Controlada. Todas as informações financeiras apresentadas 
em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 3.4 Uso de estimativas e julgamentos - A 
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo 
com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem diver-
gir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira 
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros 
afetados. As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que pos-
suam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo 
exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 
Explicativa nº 7 - Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado ou 
valor justo por outros resultados abrangentes. • Nota Explicativa nº 8 - Contas 
a receber de clientes - Valor estimado de realização. • Nota Explicativa nº 10 
- Imobilizado - Taxas de depreciação e valores residuais. • Nota Explicativa nº 
11 - Intangível - Teste de recuperação. • Nota Explicativa nº 14 - Contingências 
- Estimativa do valor provável de perdas. • Nota Explicativa nº 15 - Imposto de 
renda e contribuição social (impostos diferidos) - Estimativa de recuperação.
4 Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes
abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apre-
sentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. a. Apu-
ração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade
com o regime de competência. b. Base de consolidação - Combinações de
negócios - A Empresa e sua Controlada BNY Mellon Alocação não realizaram
transações de combinações de negócios nos exercícios de 2018 e 2017. Inves-
timento em Controlada - As demonstrações financeiras da Controlada são
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que
o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. Na elaboração 
das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas demonstrações
encerradas na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da
Controladora. Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora, as
informações financeiras da Controlada BNY Mellon Alocação são reconhecidas
por meio do método de equivalência patrimonial. Transações eliminadas na
consolidação - Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despe-
sas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das
demonstrações financeiras consolidadas, quando aplicável. Transações em
moeda estrangeira - Transações em moeda estrangeira são convertidas para
as respectivas moedas funcionais das empresas do Grupo ARX pelas taxas de 
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados
e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são convertidas
para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. As diferenças
de moedas estrangeiras resultantes na conversão são reconhecidas no resulta-
do. c. Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não derivativos - O 
Grupo ARX reconhece o contas a receber na data em que foi originado. Todos 
os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por
meio do resultado) são reconhecidos inicialmente, e mensurados a valor justo,
na data da negociação na qual o Grupo ARX se torna uma das partes das dispo-
sições contratuais do instrumento. O Grupo ARX baixa um ativo financeiro quan-
do os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o
Grupo ARX transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual
participação que seja criada ou retida pelo Grupo ARX nos ativos financeiros é
reconhecida como um ativo ou passivo individual, quando aplicável. Os ativos
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo ARX tenha o direito
legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líqui-
da ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. No reconheci-
mento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao
valor justo por meio do resultado. O Grupo ARX tem os seguintes ativos finan-
ceiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado, ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, contas a receber de clientes e outros créditos. Caixa e equivalen-
tes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a
partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de
alteração no valor justo, e são utilizados pelo Grupo na gestão das obrigações
de curto prazo. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - Um
ativo financeiro é designado como mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado caso o ativo seja mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja
a negociação do respectivo ativo financeiro, desde que seja designado como tal
no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados
pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo ARX gerencia tais investimen-
tos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos do
Grupo ARX. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reco-
nhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor
justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo, e mudanças no valor

justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - Um ativo 
financeiro é designado como mensurado ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes quando o respectivo ativo é mantido dentro do modelo de 
negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa 
contratuais quanto pela venda do ativo financeiro e seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto. Se os termos contratuais do 
ativo financeiro resultarem em fluxos de caixa, que são exclusivamente paga-
mentos de principal e de juros sobre o valor do principal em aberto, o ativo é 
mantido em modelo de negócios, cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebi-
mento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. 
Essa categoria de mensuração reconhece informações no resultado como se o 
ativo financeiro fosse mensurado ao custo amortizado, enquanto o ativo finan-
ceiro é mensurado no balanço patrimonial ao valor justo. Ganhos ou perdas 
devem ser reconhecidos em outros resultados abrangentes e a contrapartida é 
contabilizada em conta destacada de patrimônio líquido denominada “Ajuste de 
avaliação patrimonial”, líquido dos correspondentes efeitos tributários. Quando 
o ativo financeiro for desreconhecido, o ganho ou a perda acumulada, anterior-
mente reconhecido em outros resultados abrangentes, deve ser reclassificado 
do patrimônio líquido para o resultado como ajuste de reclassificação. O valor 
de justo é calculado com base em cotação de preços de mercado. Contas a 
receber de clientes - Contas a receber de clientes são ativos financeiros com 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Estes 
ativos financeiros são designados como mensurados ao custo amortizado, em 
virtude dos ativos serem mantidos dentro do modelo de negócios, cujo objetivo 
é o recebimento dos fluxos de caixa contratuais, logo, tais ativos são reconheci-
dos inicialmente pelo preço da transação e, após o reconhecimento inicial, são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, deduzidos 
de qualquer perda por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Devido 
ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX considera que não há diferença 
material entre o valor do custo amortizado e o valor justo. O saldo de contas a 
receber de clientes corresponde a valores de taxas de gestão, administração e 
performance a receber de fundos e clubes de investimento pela prestação de 
serviços de gestão e administração de suas carteiras. Passivos financeiros 
não derivativos - Os passivos financeiros são designados a mensuração ao 
custo amortizado e reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o 
Grupo ARX se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. O 
Grupo ARX baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratu-
ais retiradas, canceladas ou vencidas. Tais passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis, quando aplicável. Após o reconhecimento inicial, esses passivos fi-
nanceiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efe-
tivos, quando aplicável. Devido ao curto prazo dessas operações, o Grupo ARX 
considera que não há diferença material entre o valor do custo amortizado e o 
valor justo. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo ARX 
tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em 
uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente. O 
Grupo ARX tem como passivo financeiro não derivativo a rubrica “Contas a pagar 
e outros”. d. Imobilizado - Reconhecimento e mensuração - Itens do imobili-
zado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e provisões para redução ao valor recuperável (im-
pairment) acumuladas, quando aplicável. O custo inclui gastos que são direta-
mente atribuíveis à aquisição de um ativo. O software comprado que seja parte 
integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado como parte 
daquele equipamento. Periodicamente, o Grupo ARX avalia os itens do seu 
ativo imobilizado, realizando baixa dos itens obsoletos, danificados ou quando 
estesnão gerammaisbenefício econômico futuro.Ganhose perdasna alienação 
de um item do imobilizado são apurados pela comparação dos recursos advindos 
da alienação com o valor contábil do imobilizado e são reconhecidos nas rubricas 
de “Outras despesas” ou “Outras receitas” no resultado. Gastos subsequentes 
são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios econômicos 
futuros associados a esses gastos fluirão para o Grupo ARX e que seus custos 
possam ser medidos de forma confiável. Gastos de manutenção e reparos re-
correntes são registrados no resultado conforme incorridos.  Depreciação - A 
depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou 
outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é re-
conhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que 
mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incor-
porados no ativo. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores resi-
duais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro, e eventuais 
ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. e. Ativos 
intangíveis - Ágio - O ágio é resultante da aquisição da Empresa em 2008. 
Mensuração subsequente - O valor do ágio registrado encontra-se deduzido 
da amortização acumulada até a data da entrada em vigor do CPC 15 - Combi-
nação de negócios e acrescido de contraprestações contingentes de operações 
anteriores à entrada em vigor do CPC 15. Adicionalmente, quando aplicável, é 
deduzido de provisão para perdas por redução ao valor recuperável. As infor-
mações relacionadas à metodologia e seus resultados, quanto à necessidade 
ou não de redução do seu valor recuperável, estão descritos na Nota Explicativa 
nº 11. f. Redução ao valor recuperável - Impairment - Ativos financeiros não 
derivativos (incluindo contas a receber de clientes) - Um ativo financeiro não 
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado na data de cada 
balanço para mensurar a provisão para perdas de crédito esperadas. Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável quando são estimadas perdas de crédito 
esperadas por aumentos significativos no risco de crédito desde o reconheci-
mento inicial, avaliados de forma individual ou coletiva, considerando todas as 
informaçõesrazoáveise sustentáveis, incluindo informaçõesprospectivas,des-
de que possam ser estimados de uma maneira confiável. A evidência objetiva 
de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou 
atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido ao 
Grupo ARX sobre condições de que o Grupo não consideraria em outras tran-
sações, probabilidade de que o devedor ou emissor entrará em processo de 
falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Ativos fi-
nanceiros mensurados pelo custo amortizado - O Grupo ARX considera 
evidência de perda de valor para o contas a receber de clientes tanto no nível 
individualizado como no nível coletivo. Todos os contas a receber individualmen-
te significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável, 
equivalente às perdas de crédito esperadas. Todos os contas a receber indivi-
dualmente significativos identificados como não tendo sofrido perda de valor 
individualmente são então avaliados individual e coletivamente quanto a qualquer 
perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Contas 
a receber que não são individualmente significativos são avaliados coletivamen-
te quanto à perda de valor com base no agrupamento desses títulos com carac-
terísticas de risco similares. Ao avaliar prospectivamente a perda de valor recu-
perável de forma coletiva, o Grupo ARX utiliza tendências históricas da 
probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de per-
da outrora incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração 
quanto às premissas se as condições econômicas e de crédito atuais represen-
tam aumentos significativos no risco de crédito desde o reconhecimento inicial. 
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro mensura-
do pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e 
o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de
juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refle-
tidas em uma conta de provisão contra contas a receber, quando aplicáveis.
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição 
na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Ativos não financeiros
- Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo ARX, que não o im-
posto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apre-
sentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso
ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor 
recuperável de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos
despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estima-
dos são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto 
antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao pe-
ríodo de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. No caso de
ágio, o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época. Perdas por
redução ao valor recuperável relacionadas a ágio não são revertidas. Quanto a 
outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos ante-
riores são avaliadas a cada data de elaboração das demonstrações financeiras
para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não 
mais exista. Perdas de valor são revertidas caso tenha havido uma mudança
nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável e somente na con-
dição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não ti-
vesse sido reconhecida. g. Benefícios a empregados - Planos de contribuição 
definida - Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-em-
prego sob o qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade se-
parada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou constru-
tiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de 
pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios

a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são presta-
dos pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas 
como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de caixa ou a 
redução em futuros pagamentos esteja disponível, quando aplicável. As contri-
buições para um plano de contribuição definida, cujo vencimento é esperado 
para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o serviço, 
são descontadas aos seus valores presentes. Benefícios de curto prazo a 
empregados - Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas 
conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou partici-
pação nos lucros de curto prazo se o Grupo ARX tem uma obrigação legal ou 
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 
empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. h. Provisões 
- Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo
ARX tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de manei-
ra confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar
a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de
caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações
atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos
para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. i.
Receita operacional - A ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação são ges-
toras de fundos e clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior,
fazendo jus a percentuais, definidos contratualmente, das taxas de gestão, ad-
ministração e de performance devidas pelos respectivos fundos e clubes de in-
vestimento. As taxas de gestão e administração são geradas de acordo com o 
percentual fixo e/ou variável sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de
investimento e clubes de investimento e reconhecidas na medida da prestação 
dos respectivos serviços. As taxas de performance são geradas quando os
fundos atingem determinada rentabilidade, conforme definido nos respectivos
regulamentos, e são reconhecidas no momento em que há a certeza do seu
valor e recebimento. j. Receitas financeiras e despesas financeiras - As re-
ceitas financeiras abrangem receitas de juros sobre investimentos, ganhos e
perdas cambiais e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resul-
tado, por meio do método dos juros efetivos. k. Imposto de renda e contribuição 
social - Lucro real - O imposto de renda e a contribuição social do exercício
corrente e diferido da ARX e da BNY Mellon Alocação são calculados com base 
na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anu-
al excedente de R$ 240 para imposto de renda, e na alíquota de 9% sobre o lucro 
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compen-
sação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30%
do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreen-
de os impostos de renda correntes e diferidos da ARX e da BNY Mellon Alocação. 
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a menos 
que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente re-
conhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes, quando 
aplicável. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre 
o lucro ou prejuízo tributável do exercício da Empresa e sua Controlada, às taxas 
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresen-
tação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar
com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com
relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passi-
vos e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto
diferido não é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: o reconhe-
cimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combinação 
de negócios e que não afete nem a contabilidade nem o lucro ou prejuízo tribu-
tável, e diferenças relacionadas a investimentos em subsidiárias e entidades
Controladas quando seja provável que elas não revertam num futuro previsível. 
Além disso, imposto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias
tributáveis resultantes no reconhecimento inicial de ágio. O imposto diferido é
mensurado pelas alíquotas que se esperam serem aplicadas às diferenças tem-
porárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas leis que foram decre-
tadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demons-
trações financeiras. Na determinação do imposto de renda corrente e diferido, a
Empresa e sua Controlada levam em consideração o impacto de incertezas
relativas a posições fiscais tomadas e se os pagamentos adicionais de imposto
de renda e juros tenham de ser realizados. A Empresa e sua Controlada acredi-
tam que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada com rela-
ção a todos os períodos fiscais em aberto, com base em sua avaliação de diver-
sos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série 
de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponi-
bilizadas, o que levaria a Empresa e sua Controlada a mudar o julgamento
quanto à adequação da provisão existente, e impactaria a despesa com impos-
to de renda no ano em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos
da Empresa e sua Controlada são compensados caso haja um direito legal de 
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compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos 
de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade 
sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido 
é reconhecido nas demonstrações financeiras por perdas fiscais, créditos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. 
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada 
data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja 
mais provável. l. Novas normas e interpretações com início em 1º de janeiro 
de 2018 - O CPC 48 substitui as orientações existentes no CPC 38 Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 inclui novos modelos 
para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a mensuração 
de perdas esperadas de crédito para ativos financeiros e contratuais, como 
também novos requisitos sobre a contabilização de hedge. A nova norma man-
tém as orientações existentes sobre o reconhecimento e desreconhecimento de 
instrumentos financeiros do CPC 38. As mudanças decorrentes da adoção da 
CPC 48 foram avaliadas, e com base nos instrumentos financeiros atualmente 
detidos pelo Grupo ARX, não foram apurados impactos relevantes. O CPC 47 
introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida, e como a receita é mensurada. O CPC 47 substitui as atuais normas 
para o reconhecimento de receitas, incluindo além de outros pronunciamentos 
o CPC 30 (IAS 18) Receitas. As mudanças decorrentes da adoção dessas alte-
rações foram avaliadas e não apresentaram impactos para o Grupo ARX. m.
Novas normas e interpretações ainda não adotadas - O CPC 06 (R2) introduz
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrenda-
mento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamen-
to. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de
baixo valor. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, e as mudanças 
decorrentes da adoção desse normativo impactarão a forma de reconhecimen-
to dos contratos de locação das salas comerciais atualmente existentes, cuja a 
ARX Investimentos Ltda. é a arrendatária. A natureza das despesas relacionadas 
a esses arrendamentos mudará, porque o Grupo ARX reconhecerá um custo de 
depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de 
arrendamento. O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arren-
damento 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. Com base nas infor-
mações atualmente disponíveis, a ARX Investimentos estima que os impactos 
no balanço patrimonial de abertura em 1º de janeiro de 2019 resultariam em
registros de ativos de direito de uso e passivo de arrendamento nos montantes 
de, respectivamente, R$ 5,6 milhões e R$ 5,5 milhões. O Grupo ARX pretende 
aplicar o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abor-
dagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do
CPC 06 (R2) será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros 
acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações com-

parativas. 5 Determinação do valor justo - Diversas políticas e divulgações 
contábeis da Empresa exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos 
e passivos financeiros como para os não financeiros. Ao mensurar o valor justo 
de um ativo ou um passivo, o Grupo ARX usa dados observáveis de mercado, 
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis 
em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de 
avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mer-
cados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços 
cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, dire-
tamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para 
o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis). O Grupo ARX reconhece as transferências entre níveis
da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações financeiras
em que ocorreram as mudanças. Os valores justos têm sido apurados para
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quan-
do aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apura-
ção dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou
passivo. a. Contas a receber de clientes - Os valores justos de contas a receber
e outros recebíveis são estimados como o valor presente de fluxos de caixa fu-
turos, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de mensu-
ração. Contas a receber de curto prazo que não são sujeitas a correção de juros 
são mensuradas ao valor original da fatura se o efeito de desconto a valor pre-
sente não é material. O valor justo é determinado na data de reconhecimento e, 
para fins de divulgação, na data-base das demonstrações financeiras. b. Ativos
financeiros ao valor justo por meio do resultado e por meio de outros re-
sultados abrangentes - O valor justo dos ativos financeiros é avaliado com base
na melhor estimativa da Empresa em relação ao seu valor de realização. 
6 Caixa e equivalentes de caixa:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Saldo em bancos (a) 71 421 124 647
Total 71 421 124 647 
(a) Os saldos de bancos não possuem nenhum tipo de restrição de resgate imediato.
7 Títulos e valores mobiliários - a. Ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado:

Controladora/Consolidado
2018 2017

Valor justo
Custo 

amortizado
Valor 
justo

Custo 
amortizado

Cotas Patrimoniais - ANBIMA 6 6 6 6 
Total 6 6 6 6 
Valor justo: As cotas patrimoniais são registradas ao custo de aquisição, ajus-
tado, pela variação no valor das cotas informada pela ANBIMA. b. Ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 

Consolidado
Saldos em Constituição/ Saldos em
31/12/2017 (realização) 31/12/2018

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
Créditos tributários sobre diferenças temporárias:
Gratificações e participações no lucro 10.249 (3.916) 6.333
Provisões diversas 152 53 205
Variação cambial por competência 223 (128) 95
Total dos créditos tributários ativos 10.624 (3.991) 6.633
d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

2017
Controladora

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2018 7.368 2.653 10.021

2017
Consolidado

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2018 7.812 2.812 10.624

2018
Controladora

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
2019 4.613 1.660 6.273

2018
Consolidado

Ano Imposto de renda Contribuição social Total
 2019 4.877 1.756 6.633
A realização das diferenças temporárias, além de ocorrer em função dos resultados projetados, depende também da conclusão dos fatos contábeis que lhes 
deram origem. 16 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: a. Classificação contábil e valores justos - A tabela a seguir apresenta os valores 
contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. Não inclui informações sobre o valor justo 
dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.

Controladora
31 de dezembro de 2018 Valor contábil Valor justo

Custo 
amortizado

Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes

Ativos financeiros 
ao valor justo por 

meio do resultado Total
Nível 

1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 190.064 - 190.064 - 190.064 - 190.064
Cotas Patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 190.064 6 190.070 - 190.064 6 190.070
Ativos financeiros não mensurados ao valor 
justo
Caixa e equivalentes de caixa 71 - - 71
Contas a receber de clientes 42.875 - - 42.875
Outros créditos 399 - - 399
Total 43.345 - - 43.345
Passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo
Contas a pagar e outros 31.373 - - 31.373

Controladora
31 de dezembro de 2017 Valor contábil Valor justo

Custo 
amortizado

Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes

Ativos financeiros 
ao valor justo por 

meio do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 198.660 - 198.660 - 198.660 - 198.660
Cotas patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 198.660 6 198.666 - 198.660 6 198.666
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 421 - - 421
Contas a receber de clientes 6.132 - - 6.132
Outros créditos 2.403 - - 2.403
Total 8.956 - - 8.956
Passivos financeiros não mensurados ao valor 

justo
Contas a pagar e outros 39.953 - - 39.953
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Controladora
2018 2017

Vencimento 
Custo 

amortizado Valor justo 
Outros resulta-

dos abrangentes
Custo  

amortizado 
Valor
justo 

Outros resulta-
dos abrangentes

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a) 2 a 4 anos 103.754 103.768 14 112.636 112.646 10
1 ano 86.296 86.296 - 86.014 86.014 -

Total 190.050 190.064 14 198.650 198.660 10
Efeito tributário (6)  (4)
Efeito líquido no patrimônio líquido 8 6

Consolidado
2018 2017

Vencimento
Custo  

amortizado Valor justo
Outros resulta-

dos abrangentes
Custo  

amortizado
Valor 
justo

Outros resulta-
dos abrangentes

Letras Financeiras do Tesouro (LFT) (a) 2 a 4 anos 110.178 110.219 42 112.636 112.646 10
1 ano 87.294 87.294 - 90.294 90.294 -

Total 197.472 197.513 42 202.930 202.940 10
Efeito tributário (17) (4)
Efeito líquido no patrimônio líquido 25 6
(a) Refere-se a títulos públicos federais emitidos pelo Tesouro Nacional do Brasil, que possuem taxas de juros pós-fixadas indexadas pela Selic.

n-out) aos ex-sócios da ARX Investimentos Ltda., até 2013, desde que atingidas 
determinadas metas de EBIT acumulado por período de mensuração, conforme 
definido no contrato. O fundamento econômico do ágio é a expectativa de renta-
bilidade futura e, até 31 de dezembro de 2008, foi amortizado tendo como base o 
seu aproveitamento fiscal em cinco anos, nas regras legais aplicáveis. A partir de
1º de janeiro de 2009, sua amortização contábil foi interrompida com a adoção do 
CPC 15 - Combinação de negócios, tendo em vista que as operações relacionadas 
não possuem prazo definido. Todavia, a sua recuperação é testada anualmente
e, se necessária, uma provisão para redução ao valor recuperável (impairment)
é registrada. Em 30 de junho de 2017 foi elaborado o laudo de avaliação da ARX, 
considerando o orçamento anual para o exercício de 2018 e o planejamento de 
longo prazo até 2022, elaborados por equipe especializada. Em 31 de dezembro 
de 2018 foi executada internamente uma nova avaliação econômico-financeira,
utilizando-se de fluxo de caixa descontado da ARX, considerando o orçamento
anual para o exercício de 2019 e o planejamento de longo prazo até 2026, elabo-
rados por equipe especializada da administração, com as seguintes premissas 
mais relevantes: • Crescimento da receita com taxa de gestão e administração
deverá ser de 19% em 2019 e de 7,5%, para o período de 2020 a 2026. • Cresci-
mento da receita com taxa de performance deverá ser de 5% para o período de 
2019 a 2026. • Taxa nominal de desconto de 17% ao ano, aplicada no conceito
de fluxo de caixa descontado, tendo o lucro líquido, ajustado pela depreciação,
como fluxo de entrada de recursos, e os investimentos no ativo fixo e no capital
de giro como fluxos de saída de recursos. • Taxa de crescimento na perpetuidade
de 6,3% ao ano. Com base no resultado final do teste de recuperabilidade, não foi
apurada a necessidade de redução ao valor recuperável (impairment) do ativo.
12 Contas a pagar e outros:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Prestadores de serviços 800 748 839 835
Valores a pagar - PERT (Nota 14) - 8.535 - 8.535
Provisão para participação nos 
lucros e gratificações a pagar 17.442 21.045 18.230 22.362
IRPJ e CSLL a recolher 11.076 610 10.947 529
PIS e COFINS a recolher 400 413 423 438
ISS a recolher 80 82 85 88
Salários e encargos a pagar 1.548 8.505 2.156 9.516
Outros 27 15 39 15
Total 31.373 39.953 32.719 42.318
Passivo circulante 31.373 30.368 32.719 32.505
Passivo não circulante - 9.585 - 9.813
13 Benefícios a empregados: A ARX e sua Controlada BNY Mellon Aloca-
ção concedem aos seus empregados o benefício, opcional, de participação 
no plano de previdência privada na modalidade de contribuição definida, par-

ticipando como patrocinadora com parcela da contribuição mensal. A partir de 
novembro de 2016, a ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação migraram 
os planos de previdência privada para a Mapfre Previdência S.A., que ante-
riormente eram administrados pela Icatu Seguros S.A. Em 31 de dezembro 
de 2018 e 2017, a ARX contribuiu para a previdência privada os montantes 
de R$ 406 e R$ 337, respectivamente. No Consolidado, em 31 de dezembro 
de 2018, esse montante representa R$ 456 (R$ 393 em 31 de dezembro de 
2017), conforme Nota Explicativa nº 19. 14 Contingências: a. Contingência 
cível - Probabilidade de perda provável - Em conformidade com o CPC 25 
- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, a ARX constitui
provisão para contingência cível com risco de perda provável. Movimenta-
ção da provisão para contingência cível, classificada como provável -

2018 2017
Demandas Cíveis
 Saldo Inicial 300 300
Constituição - -
 Saldo final (1) 300 300
(1) A ARX, na condição de gestora de fundos de investimento, figura como

acusada em processo administrativo sancionador instaurado pela CVM (“PAS 
005/2014”), o qual encontra-se pendente de julgamento.  b. Contingência cí-
vel - Probabilidade de perda possível - As contingências classificadas com
risco possível são dispensadas de constituição de provisão com base no CPC 
25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Para fins de
apresentação, as informações a seguir levam em consideração os processos 
de maior relevância. Em 4 de fevereiro de 2016, o Postalis ajuizou uma ação
contra a BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda., subsidiária da ARX, alegando 
ter sofrido perdas em alguns fundos de investimento. Essa ação foi remetida
à Justiça Federal de São Paulo, por ter havido declínio de competência, e,
posteriormente, remetida à Justiça Federal de Brasília. Considerando que os
pedidos formulados são ilíquidos, e que o processo ainda está em fase inicial, 
não foi possível determinar com precisão os montantes possíveis de perda.
Existem ainda contingências passivas de natureza trabalhista avaliadas como 
risco possível, cujos montantes não podem ser depreendidos, com confiabilidade
e precisão, a partir da leitura das respectivas petições iniciais. Isso se deve à
iliquidez dos pedidos principais formulados ou à inclusão de pedidos de indeni-
zação por danos morais, a serem arbitrados pelo Juízo. c. Programa Especial 
de Regularização Tributária (PERT) - No exercício findo em 31 de dezembro de
2017, a ARX aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), 
instituído pela Lei nº 13.496/17, pondo fim a processos administrativos tributários
instaurados contra a empresa. A adesão ao programa foi efetuada em setembro 
de 2017, com pagamento de 20% do valor da dívida consolidada, sem reduções, 
em cinco parcelas mensais e sucessivas. O restante foi liquidado integralmente 
em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% dos juros de mora e 
50% das multas, a qual posteriormente teve o benefício aumentado para 70%. 
15 Imposto de renda e contribuição social: a. Encargos devidos sobre as 
operações do exercício - a.1 Controladora

ARX
Lucro real 2018 2017
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 55.390 (96.649)
Adições (exclusões) temporárias (11.021) 9.314
Gratificações e participações no lucro (10.803) 9.518
Variação cambial por competência (375) (62)
Provisões diversas 157 (142)
Adições permanentes 2.775 106.406
Participações em Controladas 2.380 3.014
Contribuições e doações 72 129
Outras despesas não dedutíveis 323 103.263
Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 47.144 19.071
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas men-
cionadas na Nota 4.k. 16.005 6.460
Incentivos fiscais (151) (199)
Imposto de renda e contribuição social correntes devidos 
sobre o resultado do exercício 15.854 6.262
Imposto de renda e contribuição social a compensar (4.778) (5.652)
Imposto de renda e contribuição social líquidos devidos 
- Nota 12 11.076 610

Controlada 
BNY Mellon Alocação  
de Patrimônio Ltda.

Lucro real 2018 2017
Prejuízo antes do imposto de renda e contri-
buição social (2.136) (3.307)
Exclusões temporárias (716) 858
Gratificações e participações no lucro (716) 859
Variação cambial por competência - (1)
Adições permanentes 397 70
Outras despesas não dedutíveis - 70
Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da 
contribuição social (2.455) (2.379)
b. Composição da conta de despesa com imposto de renda e contribuição 
social

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Valores correntes
Imposto de renda e contribuição social 
devidos (15.854) (6.261) (15.854) (6.261)
Valores diferidos
 Adições (exclusões) temporárias  
Constituição/realização no exercício (3.747) 3.166 (3.990) 3.458
Total (19.601) (3.095) (19.844) (2.803)
c. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição
social diferidos - O imposto de renda e a contribuição social diferidos são 
registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis: às diferenças 
temporárias, entre a base fiscal de contas do resultado e seus respectivos 
registros contábeis em regime de competência.

Controladora

Saldos em
Consti- 
tuição/

Saldos 
em

31/12/2017 (realização) 31/12/2018
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos
Créditos tributários sobre diferenças 
temporárias:
Gratificações e participações no lucro 9.645 (3.673) 5.972
Provisões diversas 152 53 205
Variação cambial por competência 224 (128) 96
Total dos créditos tributários ativos 10.021 (3.748) 6.273

Valor justo - Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo com 
base nas cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiro e de Capitais. Os resultados obtidos pela apropria-
ção dos juros destes ativos financeiros são reconhecidos na rubrica “Receitas/
despesas financeiras”, e os respectivos ajustes a valor justo são registrados na 
rubrica do patrimônio líquido “Ajuste a valor justo dos títulos e valores mobiliários”. 
8 Contas a receber de clientes: Os saldos de contas a receber correspondem, 
substancialmente, a valores de taxas de gestão, administração e performan-
ce a receber de fundos e clubes de investimento, pela prestação de serviços 
de gestão e administração de suas carteiras, conforme demonstrado abaixo:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Taxa de gestão e administração 5.641 4.720 6.018 5.123
Taxa de performance 37.234 1.412 37.234 1.412
Total 42.875 6.132 43.252 6.535
Os valores a receber apresentados acima vencem, substancialmente, em 30 
dias, e alguns valores a receber atrelados a fundos off-shore possuem venci-
mento entre 90 e 180 dias. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não há saldos 
vencidos.
9 Investimento em Controlada: a. Movimentação dos saldos 

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2017

Equiva-
lência 

patrimo-
nial

Outros 
resultados 
abrangen-

tes

Aumento 
de capital 

social

Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2018

BNY Mellon 
Alocação de 
Patrimônio Ltda.  3.274  (2.380)  17  5.991  6.901 

 Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2016 

Equiva-
lência 

patrimo-
nial

 Outros 
resultados 
abrangen-

tes 

Aumento 
de capital 

social 

 Saldo 
em 31 de 

dezembro 
de 2017 

BNY Mellon 
Alocação de 
Patrimônio Ltda.  6.288  (3.014)  - -  3.274 
A ARX registrou uma perda de R$ 2.380 em 2018 (perda em 2017: R$ 3.014) 
de equivalência patrimonial de sua Controlada, BNY Mellon Alocação, da qual 
possui 99,96% (2017: 99,95%) do capital social total. Durante o exercício findo em 
31 de dezembro de 2018, a Empresa aumentou seu investimento na BNY Mellon 
Alocação em R$ 5.991. O contrato social da BNY Mellon Alocação não estabelece 
a obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resultados e não hou-
ve propostas de dividendos em 2018 e 2017 por não ter tido lucro nos exercícios. 
b. Informações da Controlada - O quadro abaixo apresenta um sumário das 
informações financeiras da Controlada BNY Mellon Alocação, pelos seus valores
integrais, sem considerar o percentual de participação que a ARX detém dessa 
entidade. A data de encerramento social da Controlada BNY Mellon Alocação 
é, em 31 de dezembro, a mesma data de encerramento social da Controladora.

BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda.
2018 2017

Ativos circulantes 7.943 5.114
Ativos não circulantes 359 603
Total de ativos 8.302 5.717
Passivos circulantes 1.398 2.441
Patrimônio líquido 9.284 6.291
Total de passivos e patrimônio 
líquido 10.682 8.732
Receitas 3.968 4.014
Despesas (6.348) (7.030)
Prejuízo dos exercícios (2.380) (3.016)
Participação no patrimônio 
líquido 99,96% 99,95%
Resultado de participações (2.380) (3.014)
Participação de não 
controladores - (2)
10 Imobilizado: 

Grupo ARX
 Valor líquido

Taxa anual 
de depre-

ciação (%) Custo
Depreciação 

acumulada 2018 2017
Instalações 10% 725 (519) 206 249
Máquinas e equipamentos 10% 3.395 (1.044) 2.351 2.019
Móveis e utensílios 10% 840 (645) 195 290
Equipamentos de 
informática 20% 5.671 (5.167) 504 965
Imobilizado em curso - 980 - 980 -

 11.611 (7.375) 4.236 3.523
Os valores contábeis dos ativos imobilizados do Grupo ARX foram revistos, para 
fins de apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 
e 2017, e não houve indicação de provisão para redução ao valor recuperável (im-
pairment). A vida útil dos ativos imobilizados do Grupo ARX foi revisada seguindo 
as orientações do Pronunciamento Técnico CPC nº 27 - Ativo Imobilizado e não 
houve alterações nos critérios e nos valores da depreciação desses itens, uma 
vez que não possuem representação econômica relevante e por terem as suas 
vidas econômicas já aproximadamente representadas. Em 31 de dezembro de 
2018, o Grupo ARX possuía cerca de R$ 3.362 (2017: R$ 1.866) em ativos 100% 
depreciados, que ainda estão em operação. Desse montante, R$ 104 (2017: R$ 
72) referem-se a itens da categoria de móveis e equipamentos da ARX, R$ 466 
(2017: R$ 370) referem-se à categoria de equipamentos de comunicação da ARX, 
R$ 179 referem-se à categoria de instalações (2017: R$ 125) e R$ 2.613 (2017: R$ 
1.299) referem-se à categoria de equipamentos de informática da ARX. O Grupo 
ARX não possui itens do imobilizado dados em garantia de passivo, compromissos 
contratuais para aquisição de imobilizado e que ainda estejam em uso e ativos 
arrendados com característica de leasing financeiro. Nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2018 e 2017 a Controlada não possuía saldos de ativo imobilizado.
11 Intangível: O saldo de R$ 216.215 em 31 de dezembro de 2018 e 2017 na ARX
e no consolidado compreende o ágio, líquido da amortização até 31 de dezembro 
de 2008, recebido com a incorporação da ARX Holding S.A. em 31 de maio de 2008. 
Esse ágio foi originado pela aquisição indireta da empresa pela BNYM Holdings 
Participações Ltda. Com a incorporação reversa efetuada, a Empresa recebeu o 
ágio no valor de R$ 312.342, tendo amortizado até 2008 o montante de R$ 23.180. 
Nos exercícios de 2013, 2012 e 2011, houve acréscimo de ágio referente ao paga-
mento adicional (contraprestação contingente - earn-out) realizado aos ex-sócios 
da Empresa, referente aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, calculado com 
base nas metas de EBIT previamente acordadas, nos valores de R$ 7.079, R$ 
4.022 e R$ 13.426, respectivamente. A contraprestação contingente tem como 
origem o Contrato de Compra de Ações celebrado em 13 de novembro de 2007 
entre The Bank of New York Mellon Corporation, ARX Holding Ltda., ARX Capital 
Management Ltda. (antiga denominação social da ARX Investimentos Ltda.), ARX 
Gestão Internacional de Recursos Financeiros Ltda., ARX Investimentos Ltda. e 
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. que previa o pagamento adicional (ear-
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Consolidado
31 de dezembro de 2018 Valor contábil Valor justo

Custo 
amorti-

zado

Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes

Ativos financeiros 
ao valor justo por 

meio do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 197.513 - 197.513 - 197.513 - 197.513
Cotas Patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 197.513 6 197.519 - 197.513 6 197.519
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 124 - - 124
Contas a receber de clientes 43.252 - - 43.252
Outros créditos 409 - - 409
Total 43.784 - - 43.784
Passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo
Contas a pagar e outros 32.719 - - 32.719

Consolidado
31 de dezembro de 2017 Valor contábil Valor justo

Custo 
amorti-

zado

Ativos financeiros ao valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes

Ativos financeiros 
ao valor justo por 

meio do resultado Total Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Títulos públicos federais - LFT - 202.940 - 202.940 - 202.940 - 202.940
Cotas Patrimoniais - ANBIMA - - 6 6 - - 6 6
Total - 202.940 6 202.946 - 202.940 6 202.946
Ativos financeiros não mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 647 - - 647
Contas a receber de clientes 6.535 - - 6.535
Outros créditos 2.532  - - 2.532
Total 9.714 - - 9.714
Passivos financeiros não mensurados ao valor 
justo
Contas a pagar e outros 42.318 - - 42.318

lic nas aplicações financeiras. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 era de:
Controladora - 2018

Descrição

Instrumen-
tos de taxa 

fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumentos 
sem exposi-
ção de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 71 71
Títulos públicos - LFT - 190.064 - 190.064
Cotas de Título Patrimonial 
- ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 42.875 42.875
Outros créditos - - 399 399
Contas a pagar e outros - - (31.373) (31.373)
Total - 190.064 11.978 202.042

Controladora - 2017

Descrição

Instrumen-
tos de taxa 

fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumentos 
sem exposi-
ção de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 421 421
Títulos públicos - LFT - 198.660 - 198.660
Cotas de Título Patrimonial 
- ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 6.132 6.132
Outros créditos - - 2.403 2.403
Contas a pagar e outros - - (39.953) (39.953)
Total - 198.660 (30.991) 167.669

Consolidado - 2018

Descrição

Instru-
mentos de 

taxa fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumentos 
sem exposi-
ção de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 124 124
Títulos públicos - LFT - 197.513 - 197.513
Cotas de Título Patrimonial 
- ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 43.252 43.252
Outros créditos - - 409 409
Contas a pagar e outros - - (32.719) (32.719)
Total - 197.513 11.018 208.531

Consolidado - 2017

Descrição

Instru-
mentos de 

taxa fixa

Instrumen-
tos de taxa 

variável

Instrumentos 
sem exposi-
ção de juros Total

Caixa e equivalentes de caixa - - 647 647
Títulos públicos - LFT - 202.940 - 202.940
Cotas de Título Patrimonial 
- ANBIMA - - 6 6
Contas a receber de clientes - - 6.535 6.535
Outros créditos - - 2.532 2.532
Contas a pagar e outros - - (42.318) (42.318)
Total - 202.940 (32.598) 170.342
Uma alteração mínima de 1% e máxima de 2% na taxa de juros nas datas 
das demonstrações financeiras teria aumentado (reduzido) o patrimônio e 
o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados abaixo. A
análise considera que todas as outras variáveis são mantidas constantes. 

Controladora
Mínima 1% Máxima 2%

Descrição 2018 2017 2018 2017
1% (1%) 1% (1%) 2% (2%) 2% (2%)

Títulos públicos 
- LFT 1.901 (1.901) 1.987 (1.987) 3.801 (3.801) 3.973 (3.973)
Total 1.901 (1.901) 1.987 (1.987) 3.801 (3.801) 3.973 (3.973)

Consolidado
Mínima 1% Máxima 2%

Descrição 2018 2017 2018 2017
(1%) 1% (1%) 1% (2%) 2% (2%) 2%

Títulos públicos 
- LFT (1.975) 1.975 (2.029) 2.029 (3.950) 3.950 (4.059) 4.059
Total (1.975) 1.975 (2.029) 2.029 (3.950) 3.950 (4.059) 4.059
Risco operacional - O Grupo ARX possui uma área responsável pelo geren-
ciamento de risco operacional. A área de Risco Operacional é responsável pela 
criação/manutenção de um sistema de gerenciamento de risco contínuo, que 
prevê a execução de controles, tais como políticas, procedimentos, ferramentas, 
treinamentos e comunicação com o objetivo de identificar e acompanhar os riscos 
associados à Empresa. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de do-
cumentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas 
ao risco operacional e relatórios de gerenciamento do risco operacional através 
dos quais os riscos são continuamente avaliados, mensurados, monitorados e 
mitigados para um nível de risco residual aceitável para as empresas do Grupo 
ARX. São funções da área: (i) identificar e documentar os riscos materiais aos 
quais o Grupo ARX está sujeito, analisando a eficácia dos controles existentes 
e assegurando que falhas de controles sejam resolvidas; (ii) levantar, reportar e 
investigar erros, perdas e potenciais erros, identificando a origem dos eventos e 
garantindo a implementação de ações corretivas; (iii) acompanhar indicadores 
de risco chave relacionados ao monitoramento de aspectos críticos dos proces-
sos da instituição; (iv) avaliar/aprovar novos produtos e analisar se a Empresa 
está sendo compensada pelos riscos nos quais está incorrendo; (v) revisar o 
impacto dos riscos inerentes e controles relativos a mudanças significantes no 
negócio (por exemplo: reorganizações, novos processos e aquisições); e (vi) 
assegurar que processos, riscos e controles sejam continuamente reavaliados 
e apropriadamente ajustados de forma que o risco residual seja considerável 
aceitável pelo Grupo. Controles relacionados aos riscos - O controle dos 
riscos acima mencionados é realizado pela Administração e está baseado na 
perda máxima aceitável projetada para a Empresa e sua Controlada, de modo 

ARX Investimentos Ltda.
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b. Mensuração do valor justo - As técnicas de valorização utilizadas na men-
suração dos valores justos dos principais saldos são apresentadas abaixo:
Títulos públicos - Os títulos públicos são ajustados ao valor justo com base nas
cotações divulgadas pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de Capitais. c. Gerenciamento dos riscos financeiros - O
Grupo ARX investe em diversos instrumentos financeiros como parte de suas
operações, que possuem exposição aos seguintes riscos advindos do uso de ins-
trumentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado;
• Risco operacional. A natureza e extensão dos instrumentos financeiros apresen-
tados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e política de 
gerenciamento dos riscos associados a esses instrumentos estão apresentados 
abaixo. Estrutura de gerenciamento de risco - O Grupo ARX está inserido em 
um ambiente de controle e gerenciamento de risco de empresas pertencentes 
ao Grupo BNY Mellon, o qual é composto por empresas no Brasil controladas 
direta/indiretamente pelo The Bank of New York Mellon Corporation. A estrutura 
organizacional do Grupo BNY Mellon contempla um sistema de controles internos 
composto por equipes segregadas, com linhas de reporte distintas. São elas as 
áreas de: Risco Operacional & Controles Internos, Risco de Mercado, Compliance 
e Precificação & Análise de Crédito. Além das áreas de controles locais, a audi-
toria interna realiza revisões regulares e independentes. O envolvimento da alta 
Administração se dá através da estrutura de governança corporativa do Grupo 
BNY Mellon, que conta com os seguintes comitês: Comitê de Auditoria, Comitê 
de Risco e Compliance, Comitê de Crédito e Comitê de Precificação. A Diretoria é 
responsável pelo sucesso contínuo e tem responsabilidade por gerenciamento de 
riscos, compliance e questões regulatórias, que impactem o Grupo. As políticas de 
gerenciamento de risco do Grupo foram estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles 
apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As 
políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades do Grupo. O Grupo, através de treina-
mento, procedimentos de gestão e outros procedimentos, busca desenvolver um 
ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência 
de suas atribuições e obrigações. Risco de crédito - Consiste no risco de a con-
traparte, em algum instrumento financeiro, não honrar os pagamentos devidos e 
no risco de os emissores de títulos/valores mobiliários de renda fixa que integram 
a carteira não cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os res-
pectivos juros de suas dívidas. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as empresas 
do Grupo ARX detinham aplicação em cotas de fundos de investimento e títulos 
emitidos pelo Governo Brasileiro (LFT). Todos os ativos são classificados como 
baixo risco de crédito, uma vez que os títulos públicos possuem risco soberano. 

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e equivalentes de caixa 71 421 124 647
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado 6 6 6 6
Ativos financeiros ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes 190.064 198.660 197.513 202.940
Contas a receber de clientes 42.875 6.132 43.252 6.535
Total 233.016 205.219 240.895 210.128
Risco de liquidez - É o risco de as empresas do Grupo ARX encontrarem dificul-
dades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. O 
montante dos passivos financeiros do Grupo ARX, com vencimento em até três 
meses, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, era de:

Controladora Consolidado
31/12/2018 31/12/2018

Descrição
Vencíveis até 3 

meses Total
Vencíveis 

até 3 meses Total
Contas a pagar e outros 31.373 31.373 32.719 32.719

Controladora Consolidado
31/12/2017 31/12/2017

Descrição
Vencíveis até 3 

meses Total
Vencíveis 

até 3 meses Total
Contas a pagar e outros 30.368 30.368 32.505 32.505
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o Grupo ARX detinha aplicações em ativos 
financeiros em montante suficiente para fazer face aos compromissos de curto 
prazo. Risco de mercado - Risco de mercado consiste no risco de variação no 
valor dos ativos da carteira do Grupo ARX. O valor dos títulos e valores mobiliários 
pode aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços e cotações de 
mercado, as taxas de juros e os resultados das empresas emissoras. A queda dos 
preços dos ativos integrantes da carteira do Grupo ARX pode ser temporária, não 
existindo, no entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou 
indeterminados. A estrutura de gerenciamento de risco de mercado consiste em 
estratégias focadas em controle das exposições e monitoramento das operações, 
assim como nível de alavancagem. O Grupo possui profissionais especializados 
em risco de mercado. Em determinados momentos de mercado, a volatilidade 
dos preços dos ativos e dos derivativos pode ser elevada, podendo acarretar os-
cilações bruscas no resultado da carteira do Grupo ARX. a. Risco de variação 
cambial - O risco de variação cambial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 era de:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Contas a receber de clientes em dólares 
norte-americanos 38.784 2.023 38.784 2.023
O Grupo ARX não utiliza hedge para eliminar a exposição à variação cambial. 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, se o Real se fortalecesse 5% em relação ao 
Dólar, permanecendo todas as outras variáveis constantes, o patrimônio líquido 
e o resultado teriam diminuído pelos valores apresentados abaixo:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Contas a receber de clientes 1.939 101 1.939 101
Uma desvalorização do Real diante do Dólar teria o resultado oposto 
dos montantes apresentados acima. b. Risco de taxa de juros - O Gru-
po ARX está exposto, principalmente, às variações nas taxas de juros Se-

a evitar que incorram em risco excessivo. Entende-se por risco excessivo a 
manutenção de posições que gerem perdas projetadas superiores aos limites 
preestabelecidos pela Administração. Esses parâmetros podem ser alterados 
de acordo com mudanças estruturais no mercado ou a qualquer momento a 
critério da Administradora. 17 Capital social e reservas: a. Capital social 
- Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social da Empresa estava re-
presentado por 2.133.690 cotas, com valor nominal de, aproximadamente, R$ 
66,17 cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos cotistas. Em reunião
dos sócios da Controlada, realizada em 8 de junho de 2018, foram ratificadas
as propostas aprovadas pela Diretoria constantes nas Atas de Reunião de Di-
retoria de 27 de abril de 2018, que propôs o aumento de capital da Controla-
da no montante de R$ 5.991. O aumento de capital foi totalmente subscrito e
integralizado pela ARX Investimentos. b. Reserva de capital - A reserva de
capital é constituída pela reserva de ágio no montante de R$ 259.527 (2017:
R$ 259.527), a qual foi gerada com a incorporação da ARX Holding S.A. em 31 
de maio de 2008. c. Reserva especial de lucros - A reserva especial de lucros é
constituída pela destinação do resultado do exercício, quando proposto em reu-
nião de diretoria. d. Dividendos - O contrato social da Empresa não estabelece a
obrigatoriedade de haver distribuição mínima de lucros ou resultados. As distribui-
ções são aprovadas em reuniões dos cotistas, quando convocadas para esse fim.
18 Receitas operacionais líquidas 
Descrição Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Serviços prestados (18.a):
 Taxa de gestão e administração - Brasil 41.156 47.190 44.517 50.578
 Taxa de gestão - Exterior 8.413 10.242 8.413 10.242
 Taxa de performance - Brasil 680 12.880 708 12.880
 Taxa de performance - Exterior 42.293 841 42.293 841
Receitas e despesas financeiras líquidas 
(18.b) 11.872 17.515 12.213 18.069
Outras receitas Assessoria Técnica - - 15 70
(-) Impostos sobre receitas de prestação 
de serviços (18.c) (4.745) (8.436) (5.129) (8.853)
Total 99.669 80.232 103.030 83.827
18.a A ARX e sua Controlada BNY Mellon Alocação são gestoras de fundos e 
clubes de investimento constituídos no Brasil e no exterior, fazendo jus a percen-
tuais, definidos contratualmente, das taxas de administração e de performance
devidas pelos respectivos fundos e clubes de investimento. Dessa forma, os
desempenhos financeiros da ARX e sua Controlada estão expostos à variabili-
dade dos retornos oriundos do desempenho dos respectivos fundos e clubes de 
investimentos. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o somatório dos patrimônios
líquidos dos fundos e clubes geridos pela ARX era de, aproximadamente, R$
12.545.231 e R$ 8.942.413, respectivamente. No consolidado, esse montante 
representava R$ 13.943.830 em 31 de dezembro de 2018 e R$ 10.739.229 em 
31 de dezembro de 2017. 18.b As receitas financeiras referem-se, substancial-
mente, aos rendimentos auferidos com as aplicações em Títulos Públicos - LFT 
e com os ativos financeiros avaliados ao valor justo por meio do resultado (Nota
Explicativa nº 7). 18.c Referem-se à contribuição para o PIS à alíquota de 1,65% 
e para a COFINS à alíquota de 7,60%, sobre as receitas mensais, e o ISS inci-
dente sobre receitas líquidas auferidas na gestão de fundos e clubes de inves-
timento constituídos no Brasil à alíquota de 2%, conforme legislação em vigor. 
19 Despesa de pessoal:
Descrição Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Proventos (6.307) (7.378) (7.431) (8.798)
Benefícios a empregados (1.460) (1.314) (1.672) (1.609)
Encargos sociais (a) (2.904) (14.623) (3.720) (15.919)
Encargos sociais - PERT - (8.216) - (8.216)
Despesa relacionada a plano de 

contribuição definida (406) (337) (456) (393)
Participação de empregados no lucro e 

gratificação (19.775) (28.945) (20.808) (31.299)
Contrato de rateio de custos e 

despesas de pessoal (b) (2.105) (2.383) (2.516) (2.922)
Outras despesas (12) (19) (12) (19)
Total (32.969) (63.215) (36.615) (69.175)
(a) O valor de encargos sociais aumentou expressivamente em 2017 devido ao 
pagamento de gratificação, o qual incide INSS (R$ 7.933) e FGTS (R$ 2.368). (b) 
Valores a pagar de empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, referentes ao rateio 
de custo e despesas administrativas do Grupo, que são reconhecidas no resultado 
das empresas e pagas mensalmente, conforme descrito na Nota Explicativa nº 22.
20 Outras despesas gerais e administrativas:
Descrição Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Aluguel (2.665) (3.205) (2.679) (3.222)
Comunicação e tecnologia da informação (2.023) (1.880) (2.114) (1.965)
Depreciação (970) (1.076) (970) (1.076)
Serviços profissionais de terceiros (1.115) (926) (1.171) (985)
Viagens (345) (303) (348) (308)
Eventos (92) (30) (92) (30)
Tributos (79) (50) (83) (65)
Contribuições filantrópicas (234) (129) (234) (129)
Provisão para contingências e/ou processos (600) - (600) -
Contrato de rateio de custos e despesas de 
outras despesas 482 476 (223) (120)

Total (7.641) (7.123) (8.514) (7.900)
21 Outras receitas/(despesas) operacionais 
Descrição Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Multas e juros sobre o PERT (Nota 14) - (4.826) - (4.826)
Despesas corporativas internacionais (220) (203) (225) (268)
Reversão/(provisão) auditoria e publicação (294) (254) (303) (264)
Outras despesas (775) (772) (1.740) (862)
Total (1.289) (6.055) (2.268) (6.220)
22 Transações com partes relacionadas: A ARX e sua Controlada direta BNY 
Mellon Alocação reconhecem periodicamente despesas a pagar para empresas 
do Grupo BNY Mellon no exterior, referentes ao rateio de despesas do Grupo, que 
precisam ser reconhecidas no resultado e para fins fiscais são consideradas des-
pesas indedutíveis. De acordo com as regras do Grupo, os valores são recebidos 
e liquidados até o final do mês subsequente ao mês de emissão da invoice. Em 31 
de dezembro de 2018, a Controladora e sua Controlada direta BNY Mellon Aloca-
ção possuíam um total a pagar para empresas do Grupo BNY Mellon no exterior 
nos montantes de R$ 16 e R$ 0 (R$ 60 e R$ 7 em 31 de dezembro de 2017), e 
reconheceram no resultado o montante de R$ 221 e R$ 5 (R$ 204 e R$ 64 em 31 
de dezembro de 2017), respectivamente. A ARX e sua Controlada possuíam os 
montantes de R$ 271 e R$ 0 referentes a contas a receber de empresas do Grupo 
BNY Mellon no exterior para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (R$ 
191 e R$19 em 31 de dezembro de 2017). Em 7 de julho de 2015, a Controladora, 
sua Controlada e as empresas BNY Mellon DTVM S.A., BNY Mellon Banco S.A., 
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. assinaram o contrato de rateio de 
custos e despesas administrativas, com o objetivo de regular o compartilhamento 
das estruturas administrativas e operacionais que correspondem a, entre outros, 
funcionários, técnicos, contratados, meios de produção, equipamentos, mate-
riais, local físico e material de terceiros. De acordo com os termos do contrato, 
os custos e despesas arcados pela BNY Mellon DTVM S.A. serão reembolsados 
pelas empresas do Grupo BNY Mellon no Brasil, assim como da Controladora e 
sua Controlada, por meio de cobranças mensais realizadas através de notas de 
débito emitidas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Controladora 
possuía um saldo a receber da Controlada no montante de R$ 53 (R$ 75 em 31 
de dezembro de 2017), e tanto a ARX quanto a BNY Mellon Alocação possuíam 
saldo a pagar para BNY Mellon DTVM nos montantes de R$ 156 e R$ 24 (R$ 
202 e R$ 44 em 31 de dezembro de 2017), respectivamente. A Controladora 
e a Controlada reconheceram no resultado os montantes de R$ 1.663 e R$ 
1.116, respectivamente (R$ 1.906 e R$ 1.135 em 31 de dezembro de 2017).

Guilherme Nascimento Legey Abry - Diretor
Cristiane Soares Azevedo Rodrigues - Contadora - CRC - RJ-108555/O-7

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações  
financeiras individuais e consolidadas

Aos Administradores e cotistas da ARX Investimentos Ltda. Rio de ja-
neiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas da ARX Investimentos Ltda. (“Controladora”, “Empresa” ou 
“ARX”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções 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 nos-
sa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da ARX Investimen-
tos Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho individual e consoli-
dado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Empresa e sua controlada, 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Adminis-
tração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e pela ade-
quada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no 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 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando e 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 a Empresa e sua controlada ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela audito-
ria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, 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 even-
tuais 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 de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, 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 rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a frau-
de 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa e sua 
controlada. - 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 Empresa e sua controlada. Se concluirmos 
que existe 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 
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 Empresa e sua controlada a não 
mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolida-
das 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 das 
entidades ou atividades de negócio da Empresa para expressar uma opinião 
sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos res-
ponsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria da 
Empresa e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos 
com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, 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, 16 de abril de 2019.

KPMG Auditores Independentes -  CRC SP-014428/O-6 F-RJ
José Claudio Costa - Contador CRC 1SP-167720/O-1 
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HTK LENTES OFTÁLMICAS S.A
CNPJ/MF nº 19.300.038/0001-08

Balanço Patrimonial em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)
2018 2017

Ativo 14.552 10.278
Circulante 12.941 8.827
Disponibilidades: Caixa e Bancos 313 259
Contas a Receber: Clientes 6.445 4.087
Outros Créditos 33 14
Impostos a Recuperar 6 556
Estoques: Mercadorias para Revenda 4.394 2.132

Importação em Andamento 1.750 1.779
Ativo Não Circulante: IRPJ e CSLL Diferido 26 -
Imobilizado 1.525 1.424
Intangivel 60 27
Passivo e do Patrimônio Líquido 14.552 10.278
Circulante 5.800 4.513
Fornecedores 4.578 3.094
Empréstimos 370 468
Honorários, Salários e Encargos 174 110
Impostos 197 59
Outras Contas a Pagar 78 4
Provisões 403 778
Não Circulante: Empréstimos e Financiamentos - -
Patrimônio Líquido 8.752 5.765
Capital Social 4.013 4.011
Reserva Legal: Reserva de Lucros 4.739 1.754

Demonstração do Resultado em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)
2018 2017

Receita Líquida de Venda 30.616 17.120
Custo dos Produtos Vendidos (15.583) (8.289)
Resultado Bruto Operacional 15.033 8.831
Despesas Operacionais: Despesas/Receitas Operacionais (9.788) (6.014)

Depreciação (140) (105)
Outras Receitas/Despesas (626) 5
Resultado Líquido Operacional 4.479 2.717

Despesas/Receitas Financeiras (6) (212)
Lucro do Exercício antes IRPJ e CSLL 4.473 2.505
IRPJ E CSLL (1.488) (596)
Lucro do Exercício 2.985 1.909

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em R$ Mil)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro do Exercício 2.985 1.909
Ajustes por: Depreciação e Amortizações 140 105

Aumento de Estoques 2.262 2.132
Aumento de Contas a Receber de Clientes 2.358 4.087
Obrigações Fiscais, Tributárias e Sociais 138 59
Aumento de Fornecedores 1.484 3.094
Outras Contas a Pagar 74 4

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 9.441 11.390
Atividades Investimentos: Pgtos p/aquisição de ativo imobilizado (327) (1.121)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos (327) (1.121)
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa 201 (147)
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercicio 112 259
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercicio 313 112Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/18, 2017 e 2016

(Em R$ Mil) Capital 
Realizado

Aumento  
de Capital

Lucro/
Prejuízo Total

Saldos em 31/12/16 4.008 - 68 4.076
Lucro no Exercício - - 1.754 1.754
Saldo em 31/12/17 4.008 3 1.754 5.765
Lucro Exercício - - 4.739 4.739
Saldo em 31/12/18 4.011 2 4.739 8.752

Notas Explicativas: 1. Apresentação das Demonstrações Financeiras. As de-
monstrações Financeiras em 31/12/18 e 2017 foram apresentadas pela Legislação So-
cietária. Essas demonstrações foram elaboradas com observância aos Princípios de 
Contabilidade emanados da Lei das S.A.. 2. Principais Práticas Contábeis. 2.1. Base 
de apresentação. As demonstrações contábeis foram de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na NBC TG 1000 Conta-
bilidade para pequenas e médias empresas, aprovadas pela Resolução CFC 1.255/09. 
2.2. Principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações 
contábeis consolidadas. a) Moeda funcional e moeda de apresentação. As demons-
trações contábeis estão apresentadas em reais (R$). O real é a moeda funcional e a 
principal moeda do ambiente econômico em que a Cia. opera. b) Caixa e equivalência 
de caixa. Foram considerados como caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades 
e os instrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante de 
mudança de valor. c) Resultado das operações. O resultado das operações é apura-

da pelo regime de competência. d) Ativos circulantes e não circulante. Demonstrados 
ao custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em 
base pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos das correspondentes provisões 
para perdas. A provisão para créditos de cobrança duvidosa é calculada com base 
nas perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é considerado suficiente para 
perdas na realização das contas a receber. A empresa classifica seus instrumentos 
financeiros sob as seguintes categorias: (i) mantidos para negociação e (ii) emprésti-
mos e recebiveis. A classificação depende da finalidade para a qual os instrumentos 
financeiros foram adquiridos. f) Imobilizado. Está demonstrado ao Custo de Aquisição 
e ajustado por Depreciação Acumulada calculada pelo método linear. g) Passivos 
Circulante e Não Circulante. Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
incluindo, quando aplicável os encargos e as variações monetárias (em base pro rata 
dia) e cambiais incorridos, deduzidos das correpondentes despesas a apropriar. A pro-
visão para o IR é constituída a alíquota de 15% do lucro tributável a alíquota de 9% do 
lucro ajustado antes do IR. h) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações 
contábeis é necessário utilizar estimativas para certos ativos, passivos e outras tran-
sações. As demontrações contábeis da empresa incluem, portanto, várias estimativas 
referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado do ativo intangível, provisões 

para passivos contingentes, determinação das provisões para IR e outras similiares.
3. Imobilizado Legislação Societária
R$ Mil 2018 2017
Custo Corrigido: Imóveis e Benfeitorias 662 502

Máquinas e Equipamentos 978 926
Móveis e Utensílios 220 167
Instalações 33 33
Outras Imobilizações 170 121
Depreciação Acumulada (538) (325)
Imobilizado Líquido 1525 1424

4. Capital Social. O Capital Social é de R$ 4.013 Mil, 4386 ações nominativas sem 
valor nominal. 5. Cobertura de Seguros. Os Bens do Ativo Imobilizado sujeito a
risco estão cobertos por montantes considerados suficiente para cobrir eventuais
sinistros. 6. Instrumentos Financeiros. As principais operações realizadas pela 
Cia. envolvendo instrumentos financeiros referem-se a aplicações de curtíssimo
prazo e recebíveis. O valor contábil destes instrumentos financeiros equivale apro-
ximadamente ao seu valor de mercado.
7. Receita Operacional Líquida 2018 2017 2016
Receita Bruta de Vendas 35.898 19.957 11.905
Receita de Serviços: (-) Devoluções (422) (153) (72)
Deduções da Receita: (-) Impostos Sobre Vendas (4.860) (2.684) (1.614)
Receita Operacional Liquida 30.616 17.120 10.219

Diego Henrique Hirsch de Merlo Bessa - Diretor
Maria Elena Gualberto - Contadora - CRC 035034-3

Relatório Anual da Administração Srs. Acionistas, Apresentamos o Balanço 
do exercício encerrado em 31/12/18, o relatório anual da administração e o 
parecer dos auditores independentes. O ano de 2018 foi de intenso progresso 
para a JSR. Devido a necessidade de receber novas operações, estamos es-

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

ATIVO 112.504 117.673
Circulante 4.209 5.314
Caixa e equivalentes de caixa 4 317 154
Contas a receber 5 4.393 5.505
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (732) (565)
Outros ativos 230 220

Não circulante 108.295 112.359
Realizável a LP 24.137 22.264
Contas a receber 5 91 157
Partes relacionadas 6 21.415 19.492
Contratos de mútuo 7 2.572 2.572
Adiantamento para futuro aumento de capital 18 -
Depósitos judiciais 42 43

Investimentos 8
Empresa controlada 59.503 63.164
Propriedades para Investimento 24.655 26.931

84.157 90.095
Passivo e Patrimônio Líquido 112.504 117.673
Circulante 10.547 14.094
Provisão para IR e contribuição social 962 965
Impostos e contribuições a recolher 123 120
Dividendos a pagar 9.459 13.006
Obrigações trabalhistas 3 3

Não circulante 29.187 28.929
Créditos de acionistas 25.256 25.715
Partes relacionas 6 1.316 1.407
Receitas de exercícios futuros 9 1.460 1.543
Provisão para riscos cíveis 12 1.155 264

Patrimônio líquido 10 72.770 74.650
Capital social 16.220 16.220
Reserva de lucros - legal 3.244 3.244
Lucros acumulados 53.306 55.186

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Nota 2018 2017

Receita bruta 36.734 36.744
Deduções da receita bruta (1.383) (1.347)
Receita líquida 35.351 35.397
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais 11 (5.331) (5.954)
Constituição de provisão para riscos cíveis 12 (891) (264)
Resultado de sociedade em conta de participação - 271

(6.222) (5.947)
Lucro antes do resultado financeiro, equivalência 
patrimonial e impostos e contribuições 29.129 29.450
Resultado financeiro: Receitas financeiras - 342
                                    Despesas financeiras (252) (2.005)

(252) (1.663)
Resultado de equivalência patrimonial (3.037) 2.888
Resultado antes dos impostos sobre o lucro 25.840 30.675

Impostos de Renda (3.032) (2.928)
Contribuição social (1.101) (1.063)

(4.133) (3.991)
Lucro líquido do exercício 21.707 26.684
Quantidade de ações 16.220.000 16.220.000
Lucro líquido por ação do capital social - em reais 1,34 1,65

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

Descrição
Capital 
social

Reserva de 
lucros legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/16 16.220 3.244 58.334 77.798
Lucro líquido do exercício - - 26.684 26.684
Dividendos distribuídos - - (29.832) (29.832)
Saldos em 31/12/17 16.220 3.244 55.186 74.650
Lucro líquido do exercício - - 21.707 21.707
Dividendos distribuídos - - (23.587) (23.587)
Saldos em 31/12/18 16.220 3.244 53.306 72.770

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Atividades operacionais 2018 2017
Lucro líquido do exercício 21.707 26.684
Equivalência patrimonial 3.037 (2.888)
Depreciação 2.277 2.277
Lucro líquido ajustado 27.021 26.073
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 1.344 133
Partes relacionadas (1.923) 803
Contratos de mútuo - (336)
Depósitos judiciais 1 (40)
Adiantamento para futuro aumento de capital (18) -
Outros ativos (10) 486

Aumento (redução) nos passivos:
Impostos e contribuições a recolher 3 5
Obrigações trabalhistas - (1)
Provisão para IR e contribuição social (3) 101
Créditos a acionistas (459) 843
Dividendos a pagar (3.547) 1.499
Partes relacionas (91) 12
Provisão para riscos cíveis 891 264
Receita de exercícios futuros (83) 19

Caixa liquido gerado nas atividades operacionais 23.125 29.861
Atividades de financiamento
Dividendos recebidos 624
Dividendos distribuídos (23.587) (29.832)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (22.963) (29.832)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 163 29
Inicio do exercício 154 125
Final do exercício 317 154

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 
31/12/18 (Em MR$). 1. Informações Gerais. A JSR Shopping S.A. é uma S.A., 
fundada em 1998, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que tem por objetivo 
principal a exploração das atividades de locação de lojas em shoppings centers 
(Center Shopping Rio e West Shopping Rio). 2. Base de Preparação e Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis da 
JSR Shopping S.A. são de responsabilidade de sua administração e foram ela-
boradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária previstas 
na Lei 6.404/76, com as alterações das leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e as 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC, vigentes em 31/12/18, consoante as práticas contábeis descritas na 
nota 3. A emissão destas demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria 
da Cia. em 28/02/2019. A preparação das demonstrações contábeis requer o 
uso de estimativas contábeis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a 
ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas 
premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, análise 
do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, a provisão para o IR e contribuição social, assim como da análise dos 
demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingên-
cias. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar 
em valores divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa 
anualmente suas estimativas e premissas. 3. Resumo das Principais Práticas 
Contábeis. a) Apuração do resultado. O resultado é apurado segundo o regi-
me de competência, exceto as receitas de coparticipação que são registradas 
inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros e são reconhecidas no 
resultado do exercício de acordo com o efetivo recebimento. b) Ativos circulantes 
e não circulantes. As contas a receber por locação de imóveis são referentes 
aos aluguéis de lojas e quiosques, e estão demonstradas aos valores de reali-
zação. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, nos termos da legisla-
ção fiscal, é constituída com base nos créditos vencidos há mais de dois anos. 
Os demais ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos valo-
res de custo ou de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos 
e das variações monetárias auferidas até a data do balanço. c) Investimentos 
– empresa controla. O investimento em empresa controlada está avaliado se-
gundo o método da equivalência patrimonial. d) Propriedades para investimen-
to. Demonstrado ao custo de aquisição e/ou de construção. A depreciação dos 
imóveis é calculada segundo o método linear à taxa anual de 4%. e) Avaliação 
do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”). A administração revisa 
anualmente o valor contábil líquido de seus principais ativos, com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Quando estas 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. f) Passivos circulantes e não circulantes. Demons-
trados pelos valores conhecidos e/ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos até a data 

do balanço. g) IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Os valores do IR e 
da contribuição social sobre o lucro líquido imputados ao resultado são apura-
dos trimestralmente, segundo o regime de lucro presumido. g) Moeda funcional 
e moeda de apresentação. As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
reais que é a moeda funcional da Cia. e também a sua moeda de apresentação.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 2018 2017
Numerário em caixa - 2
Bancos - contas de movimento 317 152

317 154
5. Contas a Receber 2018 2017
Aluguéis 3.025 4.119
Coparticipação 1.459 1.543

4.484 5.662
Circulante (4.393) (5.505)
Não circulante 91 157
Os aluguéis devidos pelos locatários correspondem a um percentual - denominado 
“aluguel percentual” - incidente sobre o faturamento bruto das lojas e quiosques, não 
podendo ser inferior ao valor estipulado como valor mínimo reajustável, segundo 
a variação do IGPM-FGV, estabelecido e pactuado nos respectivos contratos de 
locação. Os valores a receber por cessão de direitos de locação (coparticipação) 
são pactuados nos contratos de locação, reajustáveis segundo a variação do IGPM-
-FGV, e são representados por notas promissórias com a natureza jurídica de títulos 
“pro-solvendo”, uma para cada prestação, emitidas pelos locatários e avalizadas por 
seus fiadores. Em caso de rescisão ou resolução dos contratos de locação, o loca-
dor perderá em favor da JSR o valor de todas as prestações já pagas, assim como 
as parcelas vencidas e não pagas até a data da rescisão ou resolução do contrato. 
6. Transações Com Partes Relacionadas. Os saldos relativos às operações com a 
empresa controlada e ligadas, em 31/12/18, podem ser demonstrados como segue:

Ativo não  
circulante

Passivo não  
circulante

2018 2017 2018 2017
Empresa controlada:
ECIA Oeste Serviços e Construções Ltda. 7.492 7.277 - -
Empresas ligadas:
ECIA Barra Construções Ltda. - 475 - -
ECIA Irmãos Araújo Eng. Com. S/A 5.314 5.522 - -
EBI ECIA Búzios Incorporações Ltda - - 1.316 1.407
ECIA Américas Serviços e Construções S/A 8.609 6.218 - -

21.415 19.492 1.316 1.407
As contas com as empresas controlada e ligadas estão suportadas por contratos de 
mútuo entre as partes, com prazo indeterminado de vencimento, e não estão sujeitas 
a atualização monetária e juros. 7. Contratos de Mútuo. Os contratos de mútuo 
foram firmados entre a Cia. e os condomínios dos shoppings centers, com prazos 
indeterminados de vencimento, e estão sujeitos a atualização monetária e juros. 
Condomínios: 2018 2017
West Shopping Rio 1.929 1.929
Center Shopping Rio 643 643

2.572 2.572
No exercício de 2018, a administração da empresa decidiu cessar a atualização dos 
contratos de mútuo com os condomínios. Os aditivos de contrato de mútuo estão em 
fase de formalização. 8. Investimentos. 8.1 – Empresa controlada: O investimento 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.  Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da JSR Shopping S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas de-
monstrações do resultado, 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, exceto 
quanto ao efeito do assunto mencionado no § base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da JSR Shopping S.A. 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 com ressalva. Conforme mencionado nas notas 3 “a” e 9, as receitas 
de cessão de direitos de locação (coparticipação), no montante de R$ 1.460 mil em 31/12/18 (R$ 1.543 mil em 2017), estão registradas como receita de exercícios futuros e estão sendo reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o efetivo 
recebimento. O procedimento adequado consiste na apropriação dessas receitas ao resultado do exercício de forma proporcional aos prazos dos respectivos contratos de locação. Não foi exequível, nas circunstâncias, determinar os efeitos nos resul-
tados e nos lucros acumulados decorrentes da utilização do procedimento utilizado pela Cia. 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 intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor 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 fun-
damentar nossa opinião. Outros assuntos. Demonstrações contábeis consolidadas. A JSR Shopping S.A. elaborou um conjunto completo de demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31/12/18, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, apresentadas separadamente, sobre as quais emitimos relatório separado, com data de 28/03/2019, com ressalvas. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor. A 
administração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis 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 uma distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração 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 responsável pela elaboração e adequada 
apresentação 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 relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 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 aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis . Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 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 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 refe-
ridas demonstrações contábeis. 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 demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia 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 nas 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 uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi-
cação 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 demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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, in-
clusive as eventuais deficiências, não significativas, nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janei-
ro, 25/03/2019. Auditasse Auditores Independentes. CRC-RJ nº 237/O-0 Jorge Domingues Contador CRC-RJ nº 020.628-6. 

corresponde à participação da Cia. em 86,49% do capital social da empresa controla-
da ECIA Oeste Serviços e Construções Ltda. e apresenta a seguinte movimentação:

2018 2017
Saldo no início do exercício 63.164 60.276
Recebimento de dividendos (624)
Equivalência patrimonial (3.037) 2.888
Saldo no fim do exercício 59.503 63.164
8.2 – Propriedades para investimento: 2018 2017
Terrenos 577 577
Edificações 56.916 56.916

57.493 57.493
Depreciação acumulada (32.838) (30.562)

24.655 26.931
Os terrenos e as edificações correspondem a participação da Cia. em 70% do valor 
dos shopping centers: “Center Shopping Rio” e “West Shopping Rio”. 
9. Receitas de Exercícios Futuros 2018 2017
Coparticipação – Center Shopping 595 549
Coparticipação – West Shopping 864 994

1.460 1.543
As receitas de coparticipação são registradas inicialmente no grupo do passivo não circu-
lante, como receitas de exercícios futuros e são reconhecidas no resultado do exercício 
de acordo com o efetivo recebimento. 10. Patrimônio Líquido. a) Capital social. Em 
31/12/18 e de 2017, o capital social está constituído por 16.220.000 ações ordinárias, 
sem valor nominal, totalmente integralizadas. b) Reserva de lucros - legal. Em 31/12/18 
e de 2017, a reserva legal, no montante de R$ 3.244 mil, corresponde ao limite fixado na 
legislação societária (20% do valor do capital social). c) Dividendos. Aos acionistas é 
garantido estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido 
do exercício, ajustado de conformidade com a legislação societária vigente.
11. Despesas Administrativas e Gerais 2018 2017
Depreciação 2.277 2.277
Despesas dos shopping centers 1.514 1.461
Despesas de consórcio 1.141 1.887
Pró-labore 43 39
Outros 356 290

5.331 5.954
12. Contingências. Em 31/12/18, a expectativa de perdas dos processos cíveis em an-
damento foi assim classificada pela administração e consultores jurídicos da entidade: 

2018 2017
Classificação da probabilidade de perdas
Perda provável 1.155 264
Perda possível 2.711 780
Perda remota 183 20

4.050 1.064
No exercício de 2018 a Cia. constituiu provisão para riscos cíveis no montante de R$ 
891 mil (R$ 264 mil em 2017). Os depósitos para recursos, no montante de R$ 42 mil, 
em 31/12/18 (R$ 43 mil em 2017) estão classificados no ativo não circulante. Os encar-
gos tributários e as contribuições apurados e recolhidos pela Cia. e as declarações de 
rendimentos, estão sujeitos à revisão e eventual lançamento adicional por parte das 
autoridades fiscais, em prazos prescricionais variáveis. 13. Seguros (Não Auditado). 
Em 31/12/18, a Cia. possuía seguros contra incêndio das propriedades para investi-
mento (shopping centers), segundo uma orientação que considera a natureza e o grau 
de risco de sinistros, em valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 
14. Eventos Subsequentes. De 31/12/18 até a data de emissão deste relatório, não 
ocorreu quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patri-
monial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Octávio Fernandes de Araujo - Diretor Presidente 
Fernando de Oliveira - CRC RJ nº 081.390/O-0 Contador 

tudando algumas alterações nos projetos de arquitetura dos shoppings Center 
e do West Shopping. Aos acionistas, clientes, fornecedores e funcionários da 
empresa o nosso agradecimento. Rio de Janeiro, 15/04/2019. A Administração.




