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Balança: commodities elevam 
exportação apesar de saldo menor

O saldo da balança comercial de 
abril foi de US$ 5,9 bilhões, o que 
levou a um saldo acumulado no pri-
meiro quadrimestre do ano de US$ 
16,4 bilhões, inferior ao registrado 
em igual período de 2018 que foi 
de US$ 18,2 bilhões. A queda é 
explicada principalmente pela pio-
ra na balança comercial com a Ar-
gentina que passou de superavitária 
para deficitária, uma perda de US$ 
3,1 bilhões, seguida da perda com a 
União Europeia (queda de US$ 1,4 
bilhão entre o superávit do primeiro 
quadrimestre de 2019 e o de 2018) e 
da China, perda de US$ 900 milhões. 
Em sentido oposto, o déficit regis-
trado com os EUA em 2018 passou 
para um superávit de US$ 500 mi-
lhões no acumulado até abril de 2019 
e aumentou em US$ 900 milhões o 
superávit com o Oriente Médio.

Em termos de valor, tanto as 
exportações como as importações 
brasileiras na comparação mensal 
ou quadrimestral registraram que-

da. No caso do quadrimestre a que-
da foi de 3% nas exportações e de 
0,8% nas importações. No entanto, 
os dados dos índices de preços e 
volume mostram que essa retra-
ção é explicada pelos preços, pois 
os volumes aumentaram nas duas 
bases de comparações. As exporta-
ções cresceram 6,4% e as importa-
ções 2,6% entre os meses de abril, 
depois de terem recuado entre os 
meses de março de 2018 e 2019. 
No acumulado até abril, as impor-
tações se mantêm estagnadas e as 
exportações aumentaram 3,4%.

A análise desagregada das expor-
tações mostra que o crescimento em 
volume das exportações é explica-
do pelo desempenho favorável das 
commodities, que aumentou 13,2% 
na comparação mensal e 12,2% en-
tre os dois primeiros quadrimestres 
de 2018 e 2019. As exportações de 
não commodities recuaram em am-
bas as comparações e, no acumula-
do até abril, caiu 7,3%. 

Brasil deve continuar a registrar
déficits primários até 2025

Mesmo com a aprovação da re-
forma da Previdência, o país conti-
nuará a registrar déficits primários 
resultado das contas públicas des-
considerando os juros da dívida até 
2025, só voltando a ter resultados 
positivos em 2026. A conclusão 
consta de relatório da Instituição 
Fiscal Independente (IFI), órgão 
auxiliar do Senado, divulgado nesta 
quarta-feira.

O relatório também apontou alto 
risco de descumprimento do teto de 
gastos que limita o crescimento das 

despesas federais à inflação a partir 
de 2022. Para 2019 e 2020, a IFI 
considera baixas as chances de os 
gastos estourarem o teto, mas vê 
risco moderado em 2021.

O principal fator para a revisão 
das projeções foi a piora nas pre-
visões de crescimento econômico e 
na arrecadação do governo no curto 
prazo. A IFI reduziu de 2,3% para 
1,8% a estimativa de expansão do 
PIB para 2019. Para 2020, a insti-
tuição revisou a estimativa de cres-
cimento de 2,36% para 2,24%.

Funcionários da Petrobras
no Uruguai vão parar dia 27

Os trabalhadores da subsidiá-
ria da Petrobras em Montevidéu, 
Uruguai, decidiram em assem-
bleia geral iniciar uma greve ge-
ral, por tempo indeterminado, a 
partir do próximo dia 27.

O sindicalista do setor de gás 
Alejandro Acosta disse que a po-
pulação não será afetada, uma 
vez que os serviços básicos de 
fornecimento de gás e os serviços 
de emergência serão cobertos por 
funcionários em regime de plan-

tão. Os demais serviços adminis-
trativos, comerciais e de instala-
ções de novos pontos, segundo o 
sindicalista, ficarão suspensos.

Os trabalhadores querem que 
todos os postos de trabalho se-
jam preservados enquanto durar 
o período de saída da Petrobras 
do país. Até o momento, o saldo 
é de 11 demissões, 53 trabalhado-
res suspensos por 14 dias e uma 
previsão de outras 30 demissões 
nos próximos dias.

Reprodução/internet

Tsunami em defesa da 
educação e da Previdência

Weintraub vai à Câmara, mas não explica cortes
O ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, afirmou nesta 
quarta-feira no plenário da Câmara 
dos Deputados, que está disposto a 
conversar com todos os parlamen-
tares e reitores das universidades. 
“O que a gente pede: venham ao 
MEC, mostrem os números. Se a 
gente não chegar a um acordo, a 
gente abre as planilhas, vê as con-
tas. A gente vem ao Congresso. A 
transparência é o principal objetivo 
dessa gestão”.

Ele abriu as portas do ministé-
rio também para a oposição e pe-
diu uma “abordagem racional”. “Já 
recebemos 50 reitores para con-
versar. O dinheiro é do povo, tem 
que ser explicado sim. Se a univer-
sidade está com dificuldade, eu me 
disponho a vir aqui”, disse. Ele re-
afirmou que o governo está apenas 
“apertando um pouco o cinto” para 

cumprir a lei do teto dos gastos pú-
blicos, aprovada pelo Congresso 
em 2016, durante o governo Michel 
Temer. “Não dá para cumprir a lei 
feita por esta casa se a gente não 
contingenciar”.

Na comissão geral no Plenário, 
o líder do PT, deputado Paulo Pi-
menta (RS), chamou Weintraub de 
“covarde” e disse que ele “disputa 
o título de pior ministro da Educa-
ção”. Pimenta afirmou que Wein-
traub se esquivou de falar sobre o 
tema da convocação: o bloqueio de 
recursos em universidades e insti-
tutos federais.

“Não falou sobre cortes, não justi-
ficou os critérios e não tem coragem 
de dizer o que ele e o presidente Bol-
sonaro pensam: que a universidade 
não é lugar do filho da classe traba-
lhadora”, declarou o líder. 

Por sua vez, o líder do governo, 

Major Vitor Hugo (PSL-GO), reba-
teu as críticas. “O ministro tem a 
coragem de expor o que a esquerda 
fez no passado, que destruiu a edu-
cação no Brasil”, sustentou. O líder 
da oposição, deputado Alessandro 
Molon (PSB-RJ), criticou o minis-
tro. “Disse que ia cortar recursos de 
universidades com baixo desempe-
nho, mas citou três com desempe-
nho excelente”, apontou. Ele res-
saltou que o partido entrou no Su-
premo Tribunal Federal (STF) con-
tra o bloqueio de recursos e cobrou 
a apresentação de critérios técnicos 
para a diminuição dos recursos.

No Texas (EUA), onde foi rece-
ber uma premiação após ser impe-
dido de ir a Nova York, o presidente 
Jair Bolsonaro atacou os estudantes 
brasileiros que tomaram as ruas do 
país nesta quarta-feira, chamando-
os de “idiotas úteis”.

‘Ô, Bolsonaro, vou 
te falar: a juventude 
também quer  
se aposentar’

Mais de um milhão de estudan-
tes foram às ruas nesta quarta-feira 
em defesa da educação. A resposta 
aos cortes e aos ataques feitos pelo 
presidente Jair Bolsonaro e pelo 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, representou a maior 
manifestação de rua desde os atos 
de 2013.

Professores e trabalhadores em 
geral participaram dos atos pacífi-
cos, que também incluíram protes-
tos contra os cortes na Previdência. 
Segundo a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), houve atos nas 27 capitais 
e em mais de 150 cidades.

Os manifestantes tomaram com-
pletamente o vão-livre do Museu 
de Arte de São Paulo (Masp), na 
Avenida Paulista, região central da 
capital. Os dois sentidos da via e 
as calçadas também foram ocupa-
dos. O Conselho de Reitores das 
Universidades Estaduais Paulistas 
(Cruesp) divulgou nota em apoio 
à manifestação. O comunicado 
destaca que as três instituições res-
pondem “por mais de 35% da pro-
dução científica nacional e são res-

ponsáveis por 35% dos programas 
de pós-graduação de excelência no 
país”.

De acordo com o conselho, no 
Brasil e em países desenvolvidos a 
pesquisa é financiada majoritaria-
mente pelos governos. “Interromper 
o fluxo de recursos para estas institui-
ções constitui um equívoco estratégi-
co que impedirá o país de enfrentar e 

resolver os grandes desafios sociais e 
econômicos do Brasil.”

No Rio de Janeiro, os manifes-
tantes se concentraram na Igreja da 
Candelária no início da tarde e, às 
17h50, iniciaram caminhada pela 
Avenida Presidente Vargas com 
destino à Central do Brasil. Todas 
as faixas de rolamento da avenida 
foram ocupadas.
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O Governo Bolsonaro 
apresenta visão estreita e, 
pior, equivocada do campo 
da educação brasileira, mor-
mente na área de estudos das 
Humanidades e das Ciências 
Sociais. Já nos primeiros dis-
cursos na condição de presi-
dente, houve abundante e 
raso uso do conceito de ideo-
logia e, obviamente, da ideia 
forçada de que a educação 
brasileira apresenta índices 
vergonhosos por conta da 
ideologia esquerdizante que 
paira sobre as universidades. 
O ataque, portanto, seria em 
dois fronts: extirpar o mar-
xismo cultural (termo vago, 
impreciso mesmo) e Paulo 
Freire, importante educador 
nacional e de expressão in-
ternacional por conta de seus 
trabalhos.

A reação dos jornais e re-
vistas, principalmente, foi 
intensa em relação às afir-
mações de que a Filosofia e a 
Sociologia deveriam receber 
menos recursos do governo 
e que a intenção era investir 
em áreas que “gerem retor-
no imediato ao contribuinte, 
como Veterinária, Engenha-
ria e Medicina”, afirmou 
Bolsonaro nas redes sociais, 
citando o ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub.

Essa afirmação, por si só, 
é falaciosa, duplamente. Em 
primeiro lugar, o jovem que 

decide estudar Filosofia, So-
ciologia ou qualquer outro 
curso das Humanidades é, 
também, contribuinte, paga-
dor de impostos, bem como 
são seus pais. Assim, nesse 
caso, já há patente ilegali-
dade e elementos contrários 
ao espírito republicano, de 
igualdade perante a lei, de 
tratamento impessoal por 
parte do administrador pú-
blico. A outra falácia é fazer 
a sociedade crer que os gas-
tos com esses cursos sejam 
altos.

Em “Como Bolsonaro 
vê a educação”, publicado 
no Estadão em 4/5/2019, 
pode-se citar esse trecho, 
à guisa de esclarecimento: 
“De 1.283.431 alunos de 
graduação das universida-
des federais, apenas 25.904 
estão cursando Filosofia ou 
Sociologia. Estas duas áre-
as mantêm 66 programas 
de mestrado e doutorado 
nas universidades federais, 
o que representa apenas 
2,5% do total de programas 
de pós-graduação nestas 
instituições. Em matéria de 
financiamento, os projetos 
de sociologia e filosofia re-
cebem apenas 1,4% do total 
dos financiamentos do Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq)”.

Eis, aqui, o busílis da 

questão: o ataque não é no 
campo quantitativo e sim 
qualitativo. Não é quanti-
dade de recursos investidos 
que gera tal ação de estran-
gulamento e sim os aspectos 
atinentes à produção cien-
tífica crítica, que desnuda 
discursos políticos que não 
condizem com a realidade 
dos fatos. Nestas plagas, 
o conceito de pós-verdade 
fincou raízes profundas e é, 
cotidianamente, comparti-
lhado nas redes sociais para 
que a sociedade, já de pou-
cos leitores, se deixe seduzir 
pelo discurso oficial, porém, 
errado.

Noutro episódio, o mi-
nistro Weintraub asseverou 
que haveria “contingencia-
mento” de recursos para 
universidades que promove-
riam “balbúrdia” (entendia 
como festas, manifestações 
artísticas e políticas). Nova-
mente, desconhecimento e 
pós-verdade: a liberdade de 
expressão, bem como a au-
tonomia das universidades, 
são garantidas por lei. De-
pois da fala e da indignação 
que causou, o MEC indica 
que o corte não seria apenas 
para as instituições da “bal-
búrdia” e sim para todas as 
federais.

E, não faz muito, a co-
munidade acadêmica recebe 
a notícia de que bolsas de 

pós-graduação – mestrado, 
doutorado e pós-doutorado 
– também serão suprimidas. 
Não nos enganemos. O ata-
que não se restringe às Hu-
manidades, mas à educação 
brasileira, em suas várias di-
mensões.

Simon Schwartzman, so-
ciólogo e especialista em 
educação, aduziu em seu 
artigo “A era das Ciências 
Sociais”, publicado na re-
vista Veja, em 8/5/19, que “a 
hostilidade manifestada pelo 
governo contra a área de Ci-
ências Sociais parece expli-
car-se por uma combinação 
de desconhecimento dos 
números e da natureza da 
área social aliado a um pre-
conceito de tipo ideológico 
– a Sociologia e a Filosofia 
seriam focos de ideologias 
marxistas, que precisariam 
ser extirpadas. Quem co-
nhece de perto essas áreas 
de estudo, no entanto, sabe 
que o marxismo ocupa nelas 

um lugar bastante reduzido, 
embora persista, de forma 
simplificada, em alguns se-
tores e nas manifestações de 
movimentos políticos liga-
dos ao setor de educação – 
nada muito diferente do que 
se dá no resto do mundo. A 
preocupação com os proble-
mas de pobreza, desigualda-
de social, direitos humanos e 
discriminação social faz parte 
do patrimônio humanístico 
contemporâneo, diz respeito a 
temas centrais a uma socieda-
de tão desigual como a nossa 
e independente de filiação a 
esta ou aquela corrente filosó-
fica, sociológica, jurídica ou 
econômica. E a melhor ma-
neira de reduzi-las é trabalhar 
para que estes problemas dei-
xem de existir”.

O Brasil está em posições 
vergonhosas no Pisa (aferin-
do Ciências, Matemática e 
Leitura), ou seja, nossa edu-
cação vai mal – e vai mesmo 
– não por conta da existência 
de Paulo Freire, de Socio-
logia, de estudos de gênero 
etc. Nossa educação ostenta 
índices desgraçados em to-
das as áreas: Humanidades, 
Exatas e Biológicas.

Somos, ainda, o último 
colocado numa pesquisa en-
tre 35 países em relação ao 
prestígio do professor, com 
dados de 2018, apresentados 
pela Varkey Foundation. No 

ranking de produtividade, o 
país está na 50ª posição em re-
lação a 68 economias analisa-
das, segundo estudo da FGV.

Quando nos afastamos da 
superficialidade ideológica 
propagada pela retórica go-
vernamental, podemos ve-
rificar que os problemas na 
educação brasileira não se 
limitam à universidade ou 
a cursos específicos. É um 
problema global: em todas 
as instâncias do ensino, e as 
consequências são verificá-
veis na mão de obra ofertada 
no mercado de trabalho.

Bolsonaro e parte de seus 
ministros assumem, priori-
tariamente, uma pauta ide-
ológica que agrada assaz os 
bolsonaristas, num anti-inte-
lectualismo evidente. Numa 
saraivada de fake news e 
pós-verdades, objetiva-se 
sufocar o senso crítico, a 
ciência e a educação. Não 
conseguirão, por certo. Re-
trocessos deverão ocorrer e 
com aplausos, infelizmente, 
de muitos membros da co-
munidade acadêmica. Toda-
via, políticos, sejam quais 
forem, estão “no” poder, 
mas não são “o” poder.

q  Rodrigo Augusto 
Prando

Cientista político e professor 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.
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O ataque não 
se restringe às 
Humanidades, 
mas à educação 
brasileira

O Governo Bolsonaro, as Ciências Sociais e a educação

Ciência e Tecnologia sem pai nem mãe: para onde vamos?
Em artigo anterior (Moni-

tor Mercantil de 7 de 
maio) discuti as origens do 
FNDCT e o seu estágio at-
ual. Neste, pretendo mostrar 
a sua dependência atual dos 
chamados “fundos setoriais” 
e a maneira como vêm sendo 
administrados.

Inicialmente cabe assi-
nalar que os vários fundos 
setoriais, iniciados em 1998 
com o Fundo do Petróleo e 
logo a seguir ampliado para 
vários outros setores, têm 
tido grande sucesso e per-
mitido consolidar uma base 
científica pujante no Brasil.

Os recursos são arreca-
dados regularmente, todos 
os anos, de forma crescente, 
salvo pequenas oscilações 
decorrentes das variações da 
economia do país. Esta cap-
tação é acompanhada de per-
to pela Secretaria Executiva 
do FNDCT, desde seu início 
localizada na Finep, bem 
como pela área de planeja-
mento do Governo Federal.

Os dados disponíveis para 
o início de 2019 indicam que 
o FNDCT arrecadou ao lon-
go de sua existência cerca de 
R$ 44,5 bilhões, disponibi-
lizando apenas R$ 20,4 bil-
hões para suas operações de 
apoio à pesquisa científica e 
tecnológica.

Certamente estaríamos 
em outro patamar de de-
senvolvimento se todos os 
recursos captados tivessem 
sido liberados para apoio a 
projetos de infraestrutura e 
projetos temáticos em áreas 
estratégicas e de fronteira. 

Como tal não ocorreu, e a co-
munidade científica cresceu, 
os recursos hoje existentes 
são insuficientes para manter 
a posição que ocupamos no 
cenário internacional.

Este bloqueio financeiro 
crescente nos últimos anos 
e que atinge seu ápice no 
corrente ano explica o atual 
estágio de declínio da ativi-
dade científica no país, com 
a migração de jovens talentos 
para o exterior e a existência 
de um número crescente de 
pessoas altamente qualifica-
das sem bolsas. É um quadro 
melancólico de crescente 
frustração entre os estudantes 
de pós-graduação e que se 
propaga rapidamente para os 
estudantes de graduação.

Os que pensaram o 
FNDCT desde o seu início 
imaginaram um sistema de 
definição de prioridades na 
sua utilização como uma 
atividade de Estado, evitando 
assim políticas circunstanci-
ais de governo que nem sem-
pre espelham as necessidades 
da Ciência e do país.

Esta medida se mostrou 
adequada. Assim, todas as 
definições de prioridade 
não são estabelecidas pelo 
Ministério que cuida da área 
setorial de Ciência e Tecno-
logia e sim pelo Conselho 
Diretor do FNDCT, que é 
presidido pelo ministro de 
Ciência e Tecnologia, mas é 
integrado por representantes 
de vários ministérios, dos 
setores acadêmico e empre-
sarial. Por outro lado, este 
Conselho se baseia em pro-

postas apresentadas por co-
mitês gestores previstos nas 
várias leis que regulamen-
tam cada fundo setorial.

Esta organização se 
mostrou eficiente. Por outro 
lado, a secretaria executiva 
sempre ficou na Finep, uma 
vez que a criação do FNDCT 
é parte da história da própria 
instituição, que conta com 
uma infraestrutura física e 
operacional adequada para 
tal. Cabe a esta secretaria 
executiva cumprir, o que tem 
feito de forma exemplar, as 
determinações dos comitês 
gestores com lançamentos 
de chamadas públicas e en-
comendas aprovadas previa-
mente tanto pela Finep como 
pelo CNPq.

As duas agências devem 
ter autonomia total para es-
tabelecer o julgamento dos 
projetos, contratá-los e lib-
erar os recursos seguindo 
critérios eminentemente téc-
nicos. Aqui não cabe inter-
ferência do MCTIC. É dever 
das diretorias da Finep e do 
CNPq cumprirem este ritual. 
As agências de fomento são 
vinculadas mas não devem 
ser subordinadas ao poder 
central.

No caso da Finep, como 
parte dos recursos é utilizada 
para operações de crédito, 
ainda que em condições fa-
voráveis para estimular em-
presas com projetos inova-
dores, a agência também 
atua como um banco e gera 
recursos financeiros que per-
mitem tanto pagar todas as 
suas despesas de pessoal e 

administrativas, como de-
volver recursos ao FNDCT 
e até mesmo gerar recur-
sos complementares para o 
próprio fundo. Com isso, a 
Finep é uma empresa não de-
pendente do Tesouro Nacio-
nal, que deve prestar contas à 
secretaria das estatais vincu-
ladas não ao MCTIC, mas ao 
Ministério da Economia. 

Apesar dessa estrutura 
bem construída, sempre sur-
gem ideias esdrúxulas que-
rendo introduzir alterações 
neste arcabouço legal. Estas 
devem ser repelidas com 
veemência pela comunidade 
científica junto ao Congres-
so Nacional pois, em geral, 
constituem tentativas de 
concentração de poder nas 
esferas burocráticas de gov-
erno em prejuízo às ativi-
dades de Estado.

Neste momento, aprovei-
tando o ensejo da análise 
da Medida Provisória 870, 
voltada para a reorganização 
da estrutura administrativa 
do Governo Federal, obser-
vo que consta no item 12.14 
uma proposta de transferên-
cia de atribuição da secre-
taria executiva do FNDCT 
da Finep para o MCTIC. A 
quem interessa esta modifi-
cação na Lei? Quem a está 
patrocinando? Cabe aqui 
uma rápida e veemente man-
ifestação da comunidade 
científica.

Na realidade, nos últi-
mos anos o MCTIC tem 
sempre colocado o FNDCT 
em segundo plano. Ainda 
que o Congresso Nacional 

tenha proibido o contingen-
ciamento dos recursos or-
çamentários aprovados para 
este fundo (embora tenha 
aprovada a chamada reserva 
de contingência), o MCTIC 
não tem seguido esta diretriz 
em um claro descumprimen-
to da Lei Orçamentária.

No caso do orçamento 
de 2019 a situação é mais 
grave, e o Congresso apro-
vou recursos não reembol-
sáveis da ordem de apenas 
R$ 851 milhões. No entanto, 
com o contingenciamento 
global estabelecido para o 
MCTIC, a equipe liderada 
pelo ministro Marcos Pontes 
resolveu também contingen-
ciar o FNDCT, estabelecen-
do um Limite de Empenho 
de R$ 588 milhões.

Esta é uma medida ilegal, 
cabendo uma devida ação 
judicial bem como alerta ao 
Tribunal de Contas da União 
e às comissões de Ciência e 
Tecnologia do Senado Fed-
eral e da Câmara de Depu-
tados. O ministro deveria 
estar atuando no sentido de 
convencer o Ministério da 
Economia e a Presidência da 
República a priorizar a área, 
inclusive liberando parte da 
reserva da contingência.

Para tal, no entanto, é ne-
cessário que o ministro tenha 
sua argumentação reconhe-
cida junto ao governo, o que 
parece não ocorrer, tendo 
em vista a redução de recur-
sos que estamos assistindo. 
Tradicionalmente, o MCTIC 
tem sido liderado por pes-
soas com significativa repre-

sentação no mundo científi-
co (cito aqui Sérgio Resende 
e Marco Antônio Raupp) 
ou político (menciono aqui 
Roberto Amaral, Eduardo 
Campos, Celso Pansera e 
Gilberto Kassab).

O atual ministro não 
preenche esses requisitos, 
mas merece um certo crédito 
até prova em contrário. Como 
sempre, a comunidade cientí-
fica procurou atuar no sentido 
de apoiar as ações do ministro 
junto ao governo. Hoje temos 
um problema de interlocução 
de alto nível entre a comu-
nidade acadêmica e o minis-
tério, uma vez que o minis-
tro optou por organizar sua 
equipe excluindo o complexo 
do MCTIC-Finep-CNPq de 
membros representativos da 
comunidade científica.

Pela primeira vez, ne-
nhum membro da Academia 
Brasileira de Ciências in-
tegra a equipe do Ministério 
(sempre houve a participa-
ção de cinco a dez acadêmi-
cos na equipe). Ou seja, 
temos um MCTIC sem Ciên-
cia e sem Tecnologia, com 
poucas chances de sucesso 
para o desespero da comu-
nidade científica. Coisas do 
momento em que vivemos.

q  Wanderley de Souza
Professor titular da UFRJ, 

é membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

da Academia Nacional de 
Medicina. Ex-secretário 

executivo do MCT, ex-
presidente e ex-diretor da 

Finep.
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ATE VIII TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 10.515.756/0001-27

ERRATA: Em nosso balanço patrimonial, publicado neste jornal, no dia 29 
de abril de 2019, ocorreram as seguintes incorreções: NO RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO, no item 4, no primeiro gráfico, o valor referente a 2018: 
onde se lê: 5.476, leia-se corretamente: 5.104. 
No segundo gráfico, os valores corretos são os demonstrados abaixo:

2018 2017 Variação (%)
Receita operacional líquida 9.176 7.443 23%
EBITDA 7.416 5.713 30%
Margem EBTIDA 81% 77% 5%
Lucro líquido do exercício 5.104 3.823 34%
Resultado financeiro 281 152 85%
Imposto de renda e contribuição social 2.593 2.042 27%
Depreciação e amortização - - 0%
EBITDA 7.416 5.713 30%
NO FLUXO DE CAIXA, considere aos seguintes valores na coluna 2017: Na 
linha: Ativo contratual da concessão, onde se lê: 6.305, leia-se 0; na linha: 
Ativo financeiro da concessão, onde se lê: 0, leia-se 6.305.
NA NOTA EXPLICATIVA item 2.15.1. – CPC 47 – Receita de Contratos com 
Clientes. No penúltimo e último parágrafo, o texto e as tabelas corretos são:
A diferença dos critérios de mensuração, no montante de R$38.777 foi 
contabilizada diretamente em prejuízos acumulados. A tabela a seguir 
resume o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 47 sobre 
prejuízos acumulados em 01/01/2018.

Ref.
Impacto da  

adoção do CPC 47
Prejuízos acumulados
Ativo contratual da concessão (a) (38.777)
Impostos diferidos (b) 15.552
Impacto em 1º de janeiro de 2018 (23.225)
As tabelas a seguir resumem os impactos da adoção do CPC47 no balanço 
patrimonial e demonstração de resultado da Companhia em 1º de janeiro de 
2018, em cada uma das linhas afetadas, como demonstrado a seguir:

Balanço Patrimonial 31/12/2017 Ref.

Impactos
da adoção 
do CPC 47 1º/01/2018

Ativo
Ativo contratual da concessão - (a) 70.445 70.445
Ativo financeiro da concessão 109.222 (a) (109.222) -
IR e CS diferidos - 5.134 5.134
Ativos não impactados 7.106 - 7.106
Total do Ativo 116.328 (33.643) 82.685
Passivo
PIS e COFINS diferidos 9.080 (b) (3.587) 5.493
IR e CS diferidos 6.831 (b) (6.831) -
Passivos não impactados 6.715 - 6.715
Total do Passivo 22.626 (10.418) 12.208
Patrimônio Líquido
Capital social 80.201 - 80.201
Reserva de lucros/ Prejuízos 
acumulados 13.501 (c) (23.225) (9.724)
Total do Patrimônio Líquido 93.702 (23.225) 70.477
NA NOTA EXPLICATIVA 13, letra b, na linha: IRPJ e contribuição social 
às alíquotas da legislação, na coluna de 2018, onde se lê (2.694), leia-se 
(2.617) e na linha Outras adições/(exclusões) onde se lê 101, leia-se 24.

Balbúrdia são os cortes na 
educação e na Previdência

Por qualquer ângulo, as manifestações de estudantes 
contra o sucateamento da educação foram um sucesso. 
Para isso, o governo deu contribuição inestimável. O 
ministro da Educação, Abraham Weintraub, colaborou o 
quanto pôde, com suas comparações infantis e incom-
parável dificuldade em se expressar. O presidente Jair 
Bolsonaro fez questão de chamar os estudantes de “idi-
otas úteis”, garantindo assim que sua frase fosse repli-
cada nos atos que reuniram mais de 1 milhão de pessoas 
por todo o Brasil.

Em tempos de pós-verdades nas redes sociais, nem 
sempre uma declaração como a de Bolsonaro tem o 
efeito negativo que aparenta. O presidente já utilizou o 
expediente em outras ocasiões, visando a atingir seus 
seguidores. O problema é que isso não é algo de que se 
tenha controle. A força dos atos se contrapõe à represen-
tação pretendida da realidade.

Ações isoladas, como a que aconteceu no final da 
manifestação do Rio de Janeiro, serão aproveitadas para 
reforçar a imagem de “balbúrdia” e esvaziar atos que 
serão convocados. Pode ter sido alguns infiltrados, mas 
isso polícia alguma vai querer investigar. Não há como 
se precisar os desdobramentos.

A narrativa, porém, não apaga a realidade. As mani-
festações a favor da educação reuniram pessoas que nun-
ca tiveram perfil militante. É caminho também para le-
vantar questionamentos sobre a reforma da Previdência, 
além dos “bodes na sala” criticados por todos. As dificul-
dades do governo no Congresso estão sendo multiplica-
das pelas pressões que os parlamentares vêm sofrendo 
de seus eleitores, nas bases e nas redes sociais. Tudo isso 
com o pano de fundo do acirramento da crise econômica.

Dias difíceis não só para Weintraub. Paulo Guedes es-
tará nos holofotes.

Reformas e garantias
Definição curta e grossa feita pelo diretor e professor 

emérito do Instituto Max Planck, da Alemanha,  Wolf-
gang Streeck, para a CartaCapital: “A ‘reforma estru-
tural’ dos gastos domésticos para cortar os ‘direitos’ dos 
cidadãos é usada como uma maneira importante de tran-
quilizar os credores de que seu dinheiro estará seguro. 
Estes buscam garantias de que, à medida que a dívida 
acumulada aumenta, a expropriação não acontecerá com 
eles e que sempre terão prioridade, por exemplo, sobre o 
pagamento de aposentadorias para os cidadãos.”

Mulheres na direção
O time de economistas-chefe das três principais enti-

dades multilaterais é formado por mulheres: Gita Gopi-
nath (Fundo Monetário Internacional – FMI); Pinelopi 
Koujianou Goldberg (Banco Mundial); e Laurence 
Boone (Organização para Cooperação e Desenvolvim-
ento Econômico – OCDE). E a diretora-geral do FMI é 
Christine Lagarde.

Quem tem, tem medo
Informa o Tag Report, boletim das jornalistas Hel-

ena Chagas e Lydia Medeiros: “Juízes, promotores e 
delegados da PF estão em campo para barrar a reforma 
da Previdência. Formam o mais poderoso lobby contra 
as mudanças. Têm percorrido gabinetes no Congresso, 
onde há diversos políticos investigados. O maior temor 
entre parlamentares – e no governo – é de essas autori-
dades usarem seu poder em operações, vazamentos e até 
prisões em momentos cruciais da tramitação da emenda 
constitucional.”

Menor
Em nota de 2017, o atual ministro Weintraub tentava 

ensinar que o sinal “≤” significa “menor”. Errou mais 
uma vez. Significa “menor ou igual”. Ex-professor de 
Ciências Contábeis da Unifesp, o ministro é o exemplo 
perfeito dos problemas da educação no país.

Rápidas
A Associação Comercial do Rio de Janeiro realiza o 

Seminário Nacional de Governança e Compliance, em 
7 de junho, das 8h30 às 12h30 – Basílio Perez, diretor 
da Associação Brasileira de Provedores de Internet e 
Telecomunicações (Abrint), foi eleito o primeiro presi-
dente da recém-criada Federação de Associações de Pro-
vedores da América Latina e do Caribe *** O Ibef Rio 
será palco do seminário Lei Geral de Proteção de Da-
dos – LGPD – Desafios à Implementação. Será em 6 de 
junho, às 8h30, na sede, que fica na Av. Rio Branco, 156, 
4º andar, ala C *** Nesta quinta-feira, a cantora Bruna 
Barros apresenta o show Sambalanço, a partir das 21h, 
no Flashback, em Ipanema *** O Instituto Estação das 
Letras terá curso para capacitar jornalista ao trabalho 
de assessoria de imprensa, com início em 20 maio *** 
A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a América 
Net, lançou a expansão do Programa WiFi Livre SP. Até 
2020, a rede passará de 120 para 621 pontos de acesso 
livre e gratuito à internet.

Valter Campanato/ABr

Governo não soube comunicar bloqueio
Para vice-
presidente, 
houve exploração 
política nas 
manifestações

O governo não soube co-
municar os bloqueios orça-
mentários feitos em várias 
áreas, em especial na educa-
ção. A avaliação é do vice-
presidente Hamilton Mourão 
ao justificar que, por causa 
do contingenciamento na 
área, milhares de manifes-
tantes, principalmente estu-
dantes e professores univer-
sitários, saíram às ruas de 
todo o país nesta quarta-feira 
para protestar contra a medi-
da.

“Nós, governo, não sou-
bemos comunicar isso. Fi-
cou o tempo todo colocado 

como corte, aquele número 
cabalístico de 30%, quando 
todos os ministérios que têm 
um grande número de gastos 
e um orçamento elevado, 
eles sofreram um bloqueio 
consistente”, disse Mourão. 
Segundo ele, a frustração de 
receitas, causadas pela que-
da na arrecadação, determi-
na que haja uma contenção 
orçamentária, que poderá 
ser desbloqueada no fim do 
ano.

“Isso é contingencia-
mento, o que acontece. Eu 
tenho que me programar, 
selecionar quais são minhas 
despesas principais, colocar 
minha prioridade naquilo ali 
e retardar minhas despesas 
secundárias para o segun-
do semestre do ano, ou até 
o último trimestre, quando 
normalmente esses recur-
sos são desbloqueados”, 
acrescentou. Para o vice-
presidente, as manifestações 
estão dentro da normalidade, 
mas houve exploração polí-

Mourão: ‘Ficou o tempo todo colocado como corte,  
aquele número cabalístico de 30%’

tica contra o governo, já que, 
segundo ele, o contingencia-
mento orçamentário ocorre 
todo ano e nem sempre há 
protestos.

“Em outros anos não 
houveram (sic) manifes-
tações dessa natureza. É 
óbvio que houve uma ex-
ploração política na mani-
festação de hoje, para apro-
veitar como protesto ao 

nosso governo”, observou. 
Também comentou o tama-
nho dos atos no país, que 
ocorreram na maioria das 
capitais. “O tamanho dos 
protestos são normais pela 
arregimentação das orga-
nizações que fizeram esse 
protesto têm condições de 
mobilizar. Não vejo nada 
demais, tá dentro da nor-
malidade”, afirmou.  

Revisão de normas de segurança do trabalho preocupa MPT
Representantes do Mi-

nistério Público do Traba-
lho (MPT) e da Associação 
Nacional de Medicina do 
Trabalho (Anamt) manifes-
taram preocupação diante 
do anúncio de que o gover-
no federal planeja revisar 
90% das atuais normas de 
saúde e segurança do traba-
lho. Para o coordenador na-
cional de Defesa do Meio 
Ambiente do Trabalho (Co-
demat), do MPT, o procura-
dor Leonardo Osório Men-
donça, e para a presidente 
da Anamt, Marcia Bandini, 
as 37 chamadas Normas 
Regulamentadoras (NRs) 
são importantes para garan-
tir um ambiente de trabalho 
seguro e saudável nos di-
versos setores produtivos e 
estão em consonância com 
o que é praticado em todo o 
mundo desenvolvido.

“As normas não são uma 
jabuticaba brasileira. Elas 
nascem de padrões interna-
cionais, das convenções e 
recomendações da Organi-
zação Internacional do Tra-
balho que o Brasil assumiu 
o compromisso de cumprir, 
junto com mais de 200 paí-
ses que também ratificaram 
estas mesmas convenções”, 
afirmou a presidente da 
Anamt.

Segundo ela, nos EUA, 
onde as regras de proteção 
no ambiente laboral são es-
tabelecidas pela Osha (do 
inglês, Administração de 
Saúde e Segurança Ocupa-
cional), há tantas ou mais 
normas que no Brasil. En-
quanto, na América Lati-
na, países como Colômbia, 
Peru e México, estabelecem 
regras específicas relativas 
à promoção e proteção da 

saúde mental, algo que não 
acontece no Brasil.

“Quero crer que alguns 
depoimentos recentes vão 
ser revisados por serem im-
precisos”, disse Marcia, ex-
plicando que as 37 NRs em 
vigor são periodicamente 
revistas pela Comissão Tri-
partite Paritária Permanente 
(CTPP), que é quem as dis-
cute e aprova, com a partici-
pação de representantes dos 
trabalhadores, empregadores 
e do governo.

“É possível melhorar al-
gumas normas? Não tenho 
dúvidas disso, mas conhe-
cemos bem as NRs e não 
enxergamos espaço para 
uma redução de 90%. A 
menos que comecemos a 
cortar medidas de proteção 
à saúde e à segurança do 
trabalhador. O que, além 
de temerário, seria custoso 

para o país, que já ocupa o 
quarto lugar no ranking dos 
países com o maior número 
de acidentes do trabalho”, 
acrescentou a presidente da 
Anamt.

O coordenador nacional 
de Defesa do Meio Ambiente 
do Trabalho do MPT concor-
da com a revisão periódica 
das normas a fim de ajustá-
las aos avanços tecnológicos 
e às mudanças no ambiente 
de trabalho. De acordo com 
ele, isso já é feito. Segundo 
Mendonça, a NR-12, cita-
da pelo secretário especial 
de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, como 
exemplo da necessidade de 
simplificação do conjunto 
de regras, já passou por 16 
atualizações – a última de-
las entrou em vigor há cinco 
meses, ou seja, em dezembro 
de 2018.

Motorista de 
aplicativo no INSS

O governo federal pu-
blicou nesta quarta-feira o 
Decreto 9.792, que trata da 
inscrição de motoristas de 
aplicativos na Previdência 
Social. Eles serão incluídos 
no Regime Geral da Previ-
dência como contribuintes 
individuais. Os trabalhado-
res nesses serviços, denomi-

nados “transporte remunera-
do privado individual”, são 
segurados obrigatórios da 
Previdência desde 2018.

Petrobras enfrentará 
greve no Uruguai

Os trabalhadores da subsi-
diária da Petrobras em Monte-
vidéu, Uruguai, decidiram em 
assembleia geral iniciar uma 
greve geral, por tempo indeter-

minado, a partir do dia 27 de 
maio. O sindicalista do setor 
de gás Alejandro Acosta disse 
que a população não será afe-
tada, uma vez que os serviços 
básicos de fornecimento de gás 
e os serviços de emergência se-
rão cobertos por funcionários 
em regime de plantão. Os de-
mais serviços administrativos, 
comerciais e de instalações de 
novos pontos, segundo o sindi-
calista, ficarão suspensos. 

Trump pede redução 
das taxas de juros

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Donald 
Trump, está pedindo nova-
mente que o Federal Reser-
ve, o banco central america-
no, reduza as taxas de juros. 
Desta vez, ele disse que a 
medida iria ajudar o país a 
vencer a guerra comercial 
com a China.
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Lanchas e traineiras
Edgar Carvalho Junior, 

leiloeiro, vai vender em 
melhor oferta na hasta 
pública desta quinta-feira 
(16) às 10h30 cinco em-
barcações, no Rio de Ja-
neiro – são três lanchas e 
duas traineiras. Uma lan-
cha é Evolution 225 com 
200 hp, de 2008, comple-
ta, com 23 pés, 7+1 pas-
sageiros, cabinada com 
banheiro, duas baterias, 
duas âncoras, piso Teka 
emborrachado, água doce, 
lavatório, mastro de esqui, 
estofados novos, carreta de 
encalhe, toldo retrátil, com 
preço inicial de R$ 75 mil, 
revisada em novembro 
2018, está no Iate Clube de 
Coroa Grande.

Outra é a lancha DM32 
Motorboat WL Rápida, de 
1976, 32 pés, banheiro, 
cama de casal, duas camas 
de solteiro, dois sofás, dois 
motores, pequenos reparos 
a fazer, funcionando, por 
preço base de R$ 60 mil – 
Rua Barão de Mauá, Ponta 
D’Areia, Niterói.

A lancha Phoenix tem 
21 pés, acessórios, salvata-
gem completa, duas bom-
bas de porão com automá-
tico, duas baterias, tanque 
200 litros, reservatório de 
água doce para 50 litros, 
chuveiro de popa, instru-
mental do painel: rpm, ve-
locidade, horímetro, ampe-
rímetro, medidor gasolina 
– todos funcionam, Power 
Trim, duas âncoras – popa 
e proa, boia de salvamen-
to, capa proteção em teci-
do náutico impermeável, 
carreta de encalhe com ro-
lamentos recém-trocados e 
o preço de R$ 50 mil para 
começar os lances.

As traineiras: uma é So-
brinho, de 11m, 3,50 boca, 
bateria, rádio VHF, peque-
nos reparos a fazer, defei-
to na bomba bico, motor 
funcionando, com preço 
inicial de R$ 45 mil e está 
na Rua Barão de Mauá – 
Ponta D’Areia, Niterói.

A outra traineira é a 

Wainessa – de madeira Ypê, 
de 1972, com 18m com-
primento, 4,5m de largura, 
motor 229 MWM 6cc, re-
verção 3x1, duas baterias, 
rádio VHF, som, bússola, 
porão para 15t de peixe ou 
carga, três dormitórios, fun-
cionando – pequenos repa-
ros a fazer, com preço ini-
cial de R$ 85 mil, que está 
na Rua Barão de Mauá, em 
Ponta D’Areia, Niterói.

Já está marcada a data, 
terça-feira (21), às 14h, 
para o Bazar do Edgar, com 
vários objetos oferecidos, 
como um móvel estante 
de madeira maciça inteira-
mente de encaixe, sem pa-
rafusos, ideal para fazendas 
– altura de 2,30m e 2,95m 
de largura, com a profundi-
dade de 55cm, além de um 
aquário de parede, bicicleta, 
outros objetos e eletrodo-
mésticos.

A agenda também traz 
outras datas, como a que 
serão oferecidos o que não 
foi vendido nos pregões an-

teriores. É preciso se cadas-
trar no site do leiloeiro para 
oferecer seus lances edgar-
carvalholeiloeiro.com.br 
onde serão recebidos so-
mente lances online.

Os bens serão vendidos 
no estado e condições em 
que se encontram, sem qual-
quer garantia seja por parte 
do vendedor ou do leiloeiro. 
O arrematante que comprar 
na forma online, receberá 
em seu e-mail cadastrado 
no sistema do leiloeiro, o 
boleto correspondente ao 
valor de arrematação, mais 
as taxas incidentes sobre 
este valor.

A participação no leilão 
implica no conhecimento 
e aceitação, por parte dos 
interessados das exigências 
e condições estabelecidas 
no Termo de Condições do 
Leilão. Outras informações 
e para agendar a retirada do 
bem, no escritório do leilo-
eiro, na Avenida Treze de 
Maio, 47, grupo 912, Cen-
tro, (RJ) 

Lancha com Edgar Carvalho Junior

Aquário no Bazar do Edgar

Leiloeiros no Rio de Janeiro

Receita Federal oferece mercadorias
A Delegacia da Receita Federal do Brasil 

em Niterói oferece as mercadorias que fo-
ram apreendidas para serem compradas por 
pessoas físicas e jurídicas, em competição 
de leilão, onde poderão disputar os eletrôni-
cos, veículos, eletrodomésticos, máquinas 
fotográficas, acessórios para celular, ves-
tuário, videogames, utensílios domésticos.

A visitação será realizada no depósito 
da Receita Federal, localizado na Avenida 
Brasil, 3001 Benfica (RJ) até o dia 21 de 
maio, das 9h às 11h e 13h às 17h, e as pro-
postas serão recebidas até as 18h. O pregão 
público será na quarta-feira (22) a partir das 
9h, no 2º leilão eletrônico do ano, quando 
as propostas serão abertas ao público.

Para ter acesso ao leilão, os contribuintes 
devem acessar o site receita.fazenda.gov.br 
na opção Centro Virtual de Atendimento ao 
Contribuinte (e-CAC), em seguida a opção 
de atendimento “Sistema de Leilão Eletrô-
nico”, onde poderá acessar o edital. Outras 
informações, além do edital, também po-
derão ser obtidas na Delegacia da Receita 
Federal do Brasil em Niterói (RJ) – Rua 
Almirante Tefé, 668, Centro, Niterói (RJ). Mercadorias da Receita Federal
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Venda de chocolate cresceu 54% 
na semana anterior à Páscoa
O comércio 

de peixe 
aumentou 7,4%

Apesar da queda de 7% 
no primeiro bimestre de 
2019, em relação a 2018, a 
venda - em valores reais, já 
descontada a inflação - de 
chocolates para a Páscoa foi 
positiva nos supermercados 
na semana que antecedeu a 
Sexta-Feira Santa, com au-
mento de 54% no período em 
comparação ao ano passado, 
que denota o reaquecimento 
da categoria, como apontam 
dados da Neogrid.

De acordo com o levanta-
mento, os resultados pode-
riam ter sido mais positivos 
se alguns indicadores, como 
de ruptura, tivessem sido 
menores. O indicador, que 
mensura a falta do produto 
em estoque na loja, começou 
o mês de abril em 8,5% na 
categoria chocolates e che-
gou a atingir 9,6% durante a 
semana da Páscoa.

“Quando o consumidor 
não encontra o ovo de Pás-
coa ou o chocolate que de-
seja, ele pode desistir da 
cesta inteira de compras na 
loja e procurar o produto no 
concorrente, resultando em 
perdas de vendas para aque-
le varejo - ou mesmo com-
prar o produto similar de 
outra marca, o que impacta 
a indústria”, aponta Robson 
Munhoz, vice-presidente de 
Operações da Neogrid.

Outro indicador que mede 
a indisponibilidade de pro-
duto em gôndola e prejudica 
as vendas é o chamado Item 
sem Venda, que são produtos 
que constam com estoque 
em loja, mas saíram de seu 
comportamento normal de 
vendas. Entre as causas para 
um Item sem Venda estão a: a 
falta de reposição em gôndo-
la de um produto que estava 
disponível no depósito; pro-
duto avariado, como ovos de 
Páscoa quebrados; preço não 
visível e má exposição, en-
tre outros. Durante a semana 
que antecedeu o feriado, o 
indicador apontou 4,1% dos 
produtos da categoria choco-
late com o problema.

Além dos tradicionais 
chocolates, o feriado de Pás-
coa também costuma aque-
cer outras categorias nos su-
permercados, como a venda 
de peixes. Com um começo 
de ano difícil e queda de 
22,4% nas vendas (desconta-
da a inflação) nos meses de 
janeiro e fevereiro em com-
paração a 2018, a categoria 
ganhou fôlego e pôde ficar 
otimista com um aumento de 
7,4% nas vendas da semana 
anterior à Sexta-Feira Santa 
de 2019 em comparação com 
a mesma época em 2018. 

Brinquedos

Segundo monitoramen-
to contínuo do The NPD 
Group, a Páscoa tem se mos-
trado um feriado importante 
também para outros segmen-
tos. Neste ano, o setor de 
brinquedos apresentou um 

crescimento de 5% em rela-
ção às vendas registradas no 
mesmo período de 2018.

Entre os dias 15 a 21 de 
abril, o mercado de brinque-
dos faturou R$ 51 milhões 
no Brasil. O crescimento do 
setor indica uma oportunida-
de que se abre para os vare-
jistas.

“Tradicionalmente, a Pás-
coa é uma data para o cho-
colate, mas nos últimos anos 
a venda de brinquedos tem 
crescido demonstrando que 
existe mercado e interesse 
dos consumidores em pre-
sentear com algo diferente 
nesta data. Resta ao mercado 
aproveitar essa sazonalidade 
e investir também em outras 
frentes nesta que é a primei-
ra grande data para o setor de 
brinquedos no ano”, comenta 
José Guedes, presidente do 
The NPD Group no Brasil.

Entre os campeões de 
venda no setor de brinque-
dos, neste ano, as super cate-
gorias de pelúcias e veículos 
tiveram os maiores ganhos 
em relação à Páscoa 2018. 
As pelúcias faturaram 27% e 
veículos 20% a mais que no 
ano anterior. Outro destaque 
nas vendas de brinquedos 
na Páscoa foi o crescimen-
to do uso de licenças. Entre 
as mais procuradas, a mais 
vendida foi Avengers, dado 
o sucesso da franquia de fil-
mes que teve seu ápice com 
o lançamento de Avengers 
Endgame recentemente. Na 
sequência, a lista ainda traz 
Jurassic Park, PJ Masks e 
Fortnite com maiores cresci-
mentos de ganhos.

Brasil atinge 10 mil empresas de energia 
solar e cerca de 20 mil empregos

O Brasil atingiu cerca de 
10 mil empresas que atuam 
com energia solar, em espe-
cial nas áreas de equipamen-
tos e serviços para a geração 
distribuída, conforme ma-
peamento recente do Portal 
Solar, maior marketplace do 
segmento no país.

Estimativas do setor dão 
conta de que as companhias 
empregam atualmente 20 
mil profissionais, com in-
vestimentos acumulados que 
ultrapassam R$ 24 bilhões 
entre os empreendimentos 
de grandes usinas e sistemas 
de autogeração em residên-
cias, comércios e indústrias.

No caso específico das 
empresas de engenharia e 
instalação (geração distribu-
ída), o levantamento do Por-
tal Solar mostra que foram 
criados aproximadamente 6 
mil empregos somente nos 
últimos 12 meses. Somente o 
setor de geração solar distri-
buída já recebeu cerca de R$ 
3,4 bilhões em investimentos 
desde 2012, espalhados por 
todo o território nacional.

O Portal Solar possui uma 
média mensal de acesso de 

200 mil pessoas, que mo-
vimentam cerca de R$ 25 
milhões em compra e venda 
dos mais de 6 mil itens dis-
poníveis, incluindo milha-
res de opções de geradores 
fotovoltaicos, equipamentos 
de instalação, inversores e 
sistemas de bombeamento, 
entre outros.

Dos quase 75 mil sistemas 
fotovoltaicos instalados até 
hoje nos telhados brasileiros, 
cerca de 25 mil projetos já 
foram submetidos para certi-
ficação no Portal Solar. Com 
isso já são mais de 1,4 mil 
empresas instaladoras que 
possuem o Selo Portal Solar 
de qualidade.

“O que construímos aqui 
no Portal Solar é a maior e 
mais qualificada base de ins-
taladores de energia solar no 
Brasil”, comenta Rodolfo 
Meyer, CEO do Portal Solar. 
“Os clientes finais também 
são incentivados a deixar 
sua avaliação sobre os insta-
ladores certificados e assim 
fornecemos um mecanismo 
de classificação para que 
o mercado busque sempre 
melhorar, além de facilitar 

a vida do consumidor para 
encontrar instaladores qua-
lificados e com avaliações 
reais”, acrescenta.

Prova de que esse meca-
nismo funciona é o índice de 
inadimplência no financia-
mento oferecido no próprio 
Portal Solar, que foi reduzi-
do de forma drástica quando 
o serviço é prestado por um 
instalador certificado no ma-
rketplace.

Trata-se do nascimento 
de um segmento que, em 
questão de dois anos, será o 
maior dentro do setor elétri-
co, aponta Meyer. “Na nossa 
última pesquisa, concluída 
no final de abril com mais de 
1,5 mil empresas participan-
tes, verificamos que 41,2% 
delas trabalham com energia 
solar fotovoltaica a menos de 
um ano, 27,1% de um a dois 
anos, 19,5% de dois a três 
anos, e apenas 12,3% atuam 
mais de quatro anos. Outro 
dado é que 6% ultrapassa-
ram a marca de 50 sistemas 
instados, 57,9% instalaram 
de dez a 50 sistemas e 36,4% 
ainda não completaram três 
instalações”, conclui.

Indústria de higiene pessoal e perfumaria 
tem alta de 4,3% na geração de trabalho

O setor de higiene pes-
soal, perfumaria e cos-
méticos (HPPC) registrou 
crescimento da emprega-
bilidade na indústria pelo 
segundo ano consecutivo. 
De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indús-
tria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec), em 2018 foram 
produzidos 125,7 mil em-
pregos, uma alta de 4,3% 
na comparação com 2017, 
quando foi registrada a 

criação de 120, 5 mil va-
gas.

Considerando indústria, 
franquias, salões de bele-
za e consultores de venda 
direta o setor de HPPC to-
talizou 5,4 milhões oportu-
nidades de trabalho geradas 
em 2018, 1% a mais do que 
em 2017 (5,3 milhões).

“Os resultados verifi-
cados mostram uma per-
formance diferenciada na 
comparação com outros se-
tores da economia, mesmo 

com a tendência da roboti-
zação”, afirma João Carlos 
Basilio, presidente-executi-
vo da Abihpec.

Basilio ainda destaca 
que, em 2018, o número 
de empresas de HPPC teve 
crescimento de 2,8%, to-
talizando 2.794 organiza-
ções. A região onde há mais 
concentração é o Sudeste, 
onde estão 1.685 delas, se-
guida por Sul (550), Nor-
deste (307), Centro-Oeste 
(197) e Norte (55).
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Fim de carência de planos  
de saúde para emergência
Senado aprova 
medida que 
ainda depende 
da Câmara dos 
Deputados

Casos de urgência e 
emergência de benefici-
ários de planos de saúde 
podem ficar fora dos pra-
zos de carência. A mudan-
ça está prevista no Projeto 

de Lei do Senado (PLS) 
502/2017, aprovado na Co-
missão de Assuntos Sociais 
(CAS) nesta quarta-feira. 
A iniciativa, da senadora 
Rose de Freitas (Pode-ES), 
também reduz para 120 
dias o período de carência 
nas internações hospitala-
res.

Atualmente a legislação 
define prazo de carência de 
24 horas, para atendimentos 
de urgência e emergência; 
300 dias, para parto; e 180 
dias, para cirurgias. Apesar 
dos argumentos das opera-

doras de que a fixação de pe-
ríodos de carência proteja as 
operadoras contra eventuais 
abusos e fraudes do consu-
midor, Rose argumenta que 
essa regra não pode inviabi-
lizar o atendimento de saúde 
em circunstâncias excep-
cionais e imprevisíveis, que 
exijam solução imediata.

O relator, senador Mecias de 
Jesus (PRB-RR), considerou 
injustificável o plano de saúde 
não cobrir um problema de saú-
de que surja nas primeiras 24 
horas do contrato e exija pronta 
intervenção médica. “Retirar 

esse direito do usuário consu-
midor seria colocar em risco 
sua vida ou incolumidade físi-
ca. Evidentemente, não se tra-
ta de permitir fraudes ao plano 
de saúde, que, no momento da 
contratação, poderá verificar se 
o potencial consumidor está em 
situação de urgência ou emer-
gência previamente constituí-
da”, explicou.

Como foi aprovado em 
caráter terminativo, caso não 
haja recurso da decisão da 
CAS, o projeto seguirá dire-
to para a Câmara dos Depu-
tados.

Icatu reforça presença em capitalização
Compra carteira 
da SulAmérica 
coloca grupo  
na 4ª posição  
do ranking

O Grupo Icatu Seguros 
assinou acordo para a aqui-
sição da carteira de capitali-
zação da SulAmérica. O ne-
gócio inclui ainda a compra 
das ações da SulAmérica na 
CaixaCap, na qual a Icatu 
aumenta a sua participação 
de 24,5% para 49%, o que 
reforça o compromisso da 
companhia com a Caixa 
Econômica Federal.

O negócio consolida a 
participação da Icatu neste 
segmento com a 4ª posição 
no ranking de faturamento 
de empresas de capitalização 
no país e uma arrecadação 
de aproximadamente R$ 2 
bilhões, com base no fatu-
ramento de 2018. A efetiva-
ção da operação está sujeita 
à aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) e da Su-
perintendência de Seguros 
Privados (Susep).

No segmento de capita-
lização, a SulAmérica atua 

nas modalidades incentivo e 
instrumento de garantia e, em 
2018, somou R$ 737 milhões 
em arrecadação. O acordo 
preserva as condições contra-
tadas pelos atuais clientes da 
SulAmérica. O segmento de 
capitalização já foi um dos 
carros chefes da SulAmérica, 
ao fundar em 1945 um con-
junto habitacional no Rio de 
Janeiro (ex-Distrito Federal), 
que recebeu o nome de Sula-
cap, que prevalece até os dias 
atuais, composto de loteamen-
tos empreendidos pela empre-
sa, que viabilizou o sonho da 
casa própria para muitos ca-
riocas.. 

O movimento segue em li-
nha com a estratégia da Icatu 
de expandir sua participação 
em todas as linhas de negó-
cio em que atua. Para Lucia-
no Snel, presidente da Icatu 
Seguros, “a aquisição amplia 
nossa posição no mercado de 
capitalização e na oferta de 
produtos e soluções sob me-
dida. Seguimos interessados 
em avaliar oportunidades de 
crescimento e que gerem va-
lor para nossos clientes, seja 
com novas empresas ou par-
ceiros atuais”.

Entre as movimentações 
recentes neste segmento, a 
Icatu, que já é sócia do Ban-
co do Brasil e da Caixa Eco-
nômica em capitalização, se 

Luciano Snel: ‘Seguimos interessados 
em avaliar oportunidades de crescimento’ 

uniu ao Banrisul na criação 
da Rio Grande Capitalização 
para a venda de seus produ-
tos nos canais de distribuição 
do banco. Em 2018, a Icatu 
comprou a totalidade dos ati-
vos e as operações da Cardif 
Capitalização no Brasil.

“O grande foco da car-
teira da SulAmérica é o ins-
trumento de garantia para o 
mercado imobiliário, moda-
lidade com a qual estamos 
muito otimistas para os pró-

ximos anos, principalmente 
com as mudanças trazidas 
pelo novo marco regulató-
rio”, destaca Marcelo Olivei-
ra, diretor de Capitalização 
da Icatu Seguros. “Tivemos 
um crescimento de 14% em 
faturamento no último ano e 
nossas expectativas são mui-
to positivas para 2019. Esta-
mos encerrando o 1º trimes-
tre com um avanço de 18% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado”, conclui.

Gestão humanizada para controlar o absenteísmo nas empresas
O crescimento nos índices 

de absenteísmo (ausência 
no trabalho) já é uma reali-
dade percebida na maioria 
das empresas brasileiras.  
De acordo com Leandro Al-
meida, diretor-fundador da 
DynamicCare Benefícios, 
empresa especializada na 
gestão e logística de saú-
de, uma forma de gestores 
e empresários brasileiros 
enfrentarem esse cenário é 
investir em metodologias de 
mapeamento e identificação 
epidemiológica dos colabo-
radores.

“É importante definir 
metas e traçar um plano de 
gestão eficiente. Além disso, 
é necessário trabalhar ações 
de promoção de qualidade 
de vida, investir na prática 
de atividades físicas e man-
ter uma comunicação clara 

e direta com o seu público 
interno”, comenta Leandro.

Outra ferramenta essen-
cial para gestão da saúde é 
a humanização dos proces-
sos, aliados ao uso avançado 
da tecnologia na medicina 
preventiva, dessa forma é 
possível melhorar conside-
ravelmente a qualidade de 
vida dos colaboradores e di-
minuir o absenteísmo.

“Os conceitos de cuidado 
e prevenção da DynamicCa-
re estão inteiramente ligados 
à ferramentas tecnológicas 
de ponta. Temos como mis-
são cuidar de pessoas e con-
trolar os custos e resultados 
do setor, no triângulo assis-
tencial “clientes - operado-
res - hospitais”, sendo possí-
vel humanizar o processo e 
melhorar a saúde das pesso-
as”, finaliza Leandro.

Luciano Snel: ‘Seguimos interessados em 
avaliar oportunidades de crescimento’ 

SulAmérica investe em Plataforma de Investimento Digital
A SulAmérica, ao assinar 

contrato para a venda ao Gru-
po Icatu da sua carteira de Ca-
pitalização e da participação 
de 24,5% que tem na Caixa-
Cap (transação com valor de 
R$ 100 milhões com poten-
cial de eventual valor adicio-
nal), também assinou acordo 
para investir R$ 100 milhões 
na Plataforma de Investimen-
tos Digital da Órama, passan-

do a ter participação de 25% 
na empresa.

A Órama, criada em 2011, 
foi uma das pioneiras a ofe-
recer investimento digital 
no Brasil, sendo considera-
da uma das empresas mais 
inovadoras em serviços fi-
nanceiros. Presente em todo 
o País, com uma estrutura 
100% online, tem compro-
misso de prestar serviço para 

que o brasileiro possa in-
vestir de forma consciente e 
transparente.

“Sem dúvida, é mais um 
grande passo na caminhada 
e na alavancagem do desen-
volvimento da Órama, uma 
empresa que vem crescendo 
consistentemente desde sua 
fundação, em 2011, graças 
ao trabalho de um grupo de 
talentos que não mede esfor-

ços para romper a barreira 
entre as pessoas e o dinhei-
ro, democratizando o acesso 
aos investimentos”, afirma 
Habib Nascif, CEO da Óra-
ma. A conclusão das duas 
transações está condiciona-
da ao cumprimento de algu-
mas condições usuais neste 
tipo de negócio, incluindo a 
aprovação dos órgãos regu-
ladores.

Seguros para festas  
juninas em todo o Brasil

A exemplo do carnaval, as 
festas juninas estão deman-
dando proteções securitárias 
de modo crescente em todo 
o Brasil. A avaliação é da 
Chubb, ao lembrar a existên-
cia de apólices que cobrem 
riscos como ferimentos por 
fogos de artifício, quedas de 
estruturas retráteis, choques 
elétricos, danos corporais 
por conta de tumultos, in-
toxicação com alimentos e 
bebidas, danos a equipamen-
tos, incêndio e vários outros 
episódios que podem ocorrer 
ao longo de eventos organi-
zados em recintos abertos e 
fechados.

“As ameaças presentes 
nas festas juninas não são 
menores em relação ao car-
naval, pois as festividades 
hoje chegam a durar mais de 
30 dias, dentro de uma pro-
gramação bastante intensa 
de brincadeiras com dife-
rentes graus de risco”, diz 
Juliana Santos, Responsável 
pela área de seguros de En-
tretenimento da Chubb. De 
acordo com a executiva, as 
festas são tradicionalmente 
organizadas por milhares de 
instituições de todo o Brasil, 
considerando entidades pú-
blicas, associações, empre-
sas, escolas, igrejas e outras.

Juliana Santos observa 
que, nos últimos anos, di-
versas prefeituras do país 
assumiram a realização dos 
eventos. “Em algumas loca-
lidades, a festa evoluiu mui-
to com o passar dos anos e 

hoje já atrai um grande fluxo 
de pessoas de cidades vizi-
nhas e outros estados, além 
de turistas estrangeiros”, 
observa. Segundo ela, na re-
gião nordeste, em especial, 
os eventos do período junino 
passaram a movimentar de 
forma expressiva a econo-
mia de várias cidades peque-
nas, médias e grandes.

Segundo Juliana, o inves-
timento de um pequeno va-
lor em uma apólice de segu-
ros pode evitar prejuízos que 
poderiam significar o fecha-
mento do negócio do promo-
tor de um evento junino, tais 
como perdas ocasionadas 
por incêndios, cancelamen-
tos e acidentes com vítimas 
fatais.

“O mercado se encontra 
cada vez mais conscien-
te disso e, por essa razão, a 
Chubb está estimulando os 
corretores de seguros a con-
tatarem o quanto antes os or-
ganizadores dessas festas”, 
conta. Como as oportunida-
des vão surgir até a véspera 
do período junino, ela desta-
ca que a seguradora dispõe 
de um sistema que emite bo-
leto, certificado e apólice em 
até 24 horas antes do inicio 
da montagem do evento.

“Estamos levando para 
nossos parceiros uma expe-
riência de mais de 50 anos 
em seguros de Entreteni-
mento no mundo, bem como 
os conhecimentos adquiri-
dos a partir de uma atuação 
pioneira no Brasil”, conclui.

Corretores ganharão  
com ‘Sorrisos premiados’ 

Corretores  que emitirem 
novos contratos da apólice 
pelo Corretor Online, se-
guindo as regras estabeleci-
das têm até o dia 31 de julho 
para participar da campanha 
“Sorrisos Premiados”, pro-
movida pelo Porto Seguro 
Odontológico. A campanha 
“vem para reconhecer o tra-
balho realizado pelos nossos 
parceiros na divulgação da 
importância do tratamento 
odontológico e, consequen-
temente, no fechamento de 
novas apólices”, afirma a ge-

rente do Porto Seguro Odon-
tológico, Sandra Ossent.

Participam da ação os pla-
nos odontológicos da Porto 
Saúde PME, de 4 a 99 vidas, 
e Empresarial a partir de 100 
vidas. Os prêmios variam de 
R$ 100 a R$ 1 mil, de acor-
do com a faixa de vidas. O 
regulamento está disponível 
no Corretor Online. Em caso 
de dúvidas, os Corretores 
podem entrar em contato, 
de segunda à sexta-feira, das 
8h15 às 18h30, pelos telefo-
nes (11) 3366-5482.

Generali Brasil patrocina evento 
Insurtech & Inovação 2019

A Generali Brasil Segu-
ros participará do 2º CQCS 
Insurtech & Inovação 2019, 
maior evento de inovação 
em seguros da América La-
tina, que tem como objetivo 
apresentar e debater as novi-
dades do setor. Os seminá-
rios acontecem nos dias 12 
e 13 de junho, no Centro de 
Eventos Pro Magno, locali-
zado na Avenida Professora 
Ida Kolb, 513, Jardim das 
Laranjeiras, São Paulo.

O congresso é uma grande 
oportunidade para a Generali 
se aproximar dos principais 
players da América Latina, 
compartilhando experiên-
cias sobre as boas práticas 

do mercado. Nesta edição, 
participarão agências regula-
doras, seguradoras, insurte-
chs, investidores, prestado-
res de serviços tecnológicos 
e empreendedores de seguro.

“Vemos no CQCS Insur-
tech & Inovação uma forma 
de unir ainda mais a Genera-
li Brasil aos seus parceiros, 
compartilhando as experiên-
cias e lançamentos de novos 
produtos, a fim de reforçar a 
nossa parceria no contínuo 
caminho do crescimento”, 
afirma Claudia Papa, Head 
de Mass Channels e pales-
trante do evento. A compa-
nhia também marcará pre-
sença com um stand.

Semana de Educação em Seguros, 
Previdência e Capitalização

Estão abertas as inscri-
ções para a Semana Na-
cional de Educação em 
Seguros, Previdência e Ca-
pitalização, que irá acon-
tecer entre os dias 20 e 26 
de maio de 2019, no Rio 
de Janeiro. A iniciativa tem 
como objetivo disseminar 
a educação financeira em 
seguros através de ações 
gratuitas para a população, 
além de contribuir para o 

fortalecimento da cidada-
nia.

Na semana, a Confe-
deração das Seguradoras 
(CNseg) irá promover um 
ciclo de palestras sobre 
seguros, previdência pri-
vada e capitalização. Lo-
cal: Sala Délio Ben-Sus-
san Dias (CNseg): 

Rua Senador Dantas, 74 - 
16º andar - Centro - Rio de 
Janeiro.



acionista.com.br
Seu Site Capital

DIÁRIO
Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 47,95, 
com ganho de 0,76%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a R$ 
31,85, com ganho 0,31%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
13,92 com perda de 0,22%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 50,00, 
com perdas de 2,29%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
38,55, com desvalorização de 0,10%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Randon terminaram cotadas a R$ 
7,90, com desvalorização de 2,50%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/MF nº 02.735.385/0001-60 – NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures (“Debenturistas”) da 2ª 
(segunda) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), a reunirem-se, em 
primeira convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, nos termos do 
artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da 
Cláusula XI do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., 
celebrado em 27 de novembro de 2014 entre a Emissora e a Pentágono S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme alterado (“Escritura 
de Emissão” e “Agente Fiduciário”), a ser realizada no dia 23 de maio de 
2019, às 11:00 horas, na Avenida Presidente Wilson, 231, 27º andar, salão 
2703, Centro, CEP 20030-905, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Anuência prévia 
(waiver) dos Debenturistas para que, após eventual utilização dos recursos 
depositados na Conta Reserva, nos termos da Cláusula 9.8 do Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e outras Avenças nº 13.2.0768-2 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), o Saldo Mínimo de Reserva possa ser 
recomposto até 15 de junho de 2019. Os termos iniciados em letra maiúscula 
e não definidos neste Edital de Convocação possuem o significado que lhes é 
atribuído na Escritura de Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas 
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos 
que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos 
de mandato outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para 
representação na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados 
na sede social do Agente Fiduciário, situado na Avenida das Américas, nº 
4200, bl. 08, Ala B, salas 302/303/304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou ainda por e-mail para contencioso@
pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores 
à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no dia da 
assembleia. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
CNPJ/MF n° 11.077.576/0001-73 - NIRE 33.208.445.657

Ata da Reunião dos Sócios lavrada de forma sumária: Data, hora e local: 
No dia 05/09/2018, às 10h, na Av. Bartolomeu Mitre 336, parte, RJ/RJ. Mesa. 
Presidente - Sr. Paulo Fernando Carvalho de Oliveira; Secretário - Sr. Roberto 
Schirmer Wilhelm Carvalho. Presenças. Sócios titulares de 100% do capital 
social da Sociedade. Convocação e instalação. O Sr. Presidente declarou insta-
lada a Reunião de Sócios e esclareceu que, face ao disposto no Art. 1.072, §2, 
do Código Civil, estava dispensada a convocação da Reunião. Deliberações 
tomadas pela unanimidade dos Sócios: 1. Primeiramente, os Sócios constaram 
que o capital social da Sociedade se encontra totalmente integralizado no valor 
R$ 25.443.000,00, dividido em 25.443.000 quotas, valor de R$ 1,00 cada. 2. 
Posteriormente, os Sócios aprovaram a redução de capital social da Sociedade 
por considera-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do 
Inciso II do Art. 1.082 do Código Civil. 3. A referida redução de capital deliberada 
no item acima será realizada mediante o cancelamento de 17.987.916 quotas, 
no valor de R$ 1,00 cada, representativas do capital social da sociedade, com 
restituição dos recursos ao Sócio Vinci Partners Investimentos Ltda., de modo 
que após a referida redução o capital social da Sociedade passará a ser de 
R$ 7.455.083,86. 4. Neste ato, o Sócio Paulo Fernando renuncia expressa-
mente ao direito de receber os recursos provenientes da redução de capital 
deliberada nesta Reunião. 5. Em razão da redução de capital ora deliberada, 
os Sócios aprovaram a alteração do caput da Cláusula 5ª do Contrato Social da 
Sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados da publicação da ata 
da Reunião dos Sócios, nos termos previsto no Código Civil, para manifestação 
dos credores, sem que haja oposição deles, passará a refletir o valor do capital 
social nos termos da redução ocorrida. 6. Os sócios se comprometem, a após 
realizada a redução de capital, ratificar o efetivo capital social da Sociedade 
através da celebração de Alteração de Contrato Social da Sociedade. 7. Por 
fim, os sócios autorizam a Diretoria da Sociedade, a praticar todos os atos e 
trâmites necessários e relacionados à deliberação ora aprovadas. 8. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi a Reunião encerrada, depois de lavrada 
e assinada esta Ata. Presidente: Sr. Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. Se-
cretário: Sr. Roberto Schirmer Wilhelm Carvalho. Sócios: Vinci Partners Investi-
mentos Ltda. e Paulo Fernando Carvalho de Oliveira. RJ, 05/09/2018.

Despesas com IPO no Brasil  
são menores que nos EUA

Estudo da PwC Brasil, 
elaborado a partir de dados 
públicos disponibilizados 
pela B3 (Bolsa de Valores de 
São Paulo) e entrevistas re-
alizadas com companhias de 
capital aberto, mostra que os 
custos médios relacionados 
com o IPO (oferta pública de 
ações) são significativamen-
te menores no Brasil, como 
percentual dos recursos cap-
tados, variando em média 
entre 2,5% a 5,6%, enquanto 
nos EUA a média fica entre 
4% e 11,7%. 

“Analisamos dados de 
IPOs brasileiros no período 
entre janeiro de 2004 e abril 
de 2008. Além disso, entre-
vistamos dezenas de CFOs 
e profissionais da área de 
relacionamento com investi-
dores de companhias de ca-
pital aberto”, explica Kieran 
McManus, sócio da consul-
toria da PwC Brasil. “Nos-

sa base de comparação foi 
uma pesquisa, também feita 
pela PwC nos EUA, sobre o 
mercado de capitais norte-
americano. Nesse período 
de janeiro de 2004 a abril 
de 2018, foram 182 IPOs de 
empresas brasileiras, sendo 
que 97% das ofertas ocorreu 
no Brasil”, completa.

De acordo com o estudo, 
o Brasil também leva vanta-
gem sobre os custos para a 
manutenção de uma empresa 
de capital aberto. Segundo 
75% dos CFOs cujas empre-
sas são listadas no Brasil, os 
custos recorrentes de uma 
companhia aberta equiva-
lem ou são menores que as 
expectativas iniciais. Já no 
mercado norte-americano, 
50% afirmam que os custos 
estão alinhados com as ex-
pectativas iniciais.

Dois terços dos partici-
pantes no Brasil informaram 

que seus custos recorrentes 
como companhia aberta são 
inferiores a US$ 400 mil. Em 
pesquisa realizada em 2017 
pela PwC com empresas 
abertas dos Estados Unidos, 
6% dos CFOs informaram 
custos recorrentes inferiores 
a US$ 500 mil.

“Os dados desse estudo 
mostram que o processo de 
listagem no Brasil é extre-
mamente competitivo”, co-
menta Felipe Paiva, diretor 
de Relacionamento com 
Clientes-Brasil da B3. “A 
meta da B3 é desenvolver o 
mercado de capitais e para 
tal estamos constantemen-
te revisando nossas regras, 
buscando a proteção aos in-
vestidores com a adoção das 
melhores práticas de gover-
nança corporativa e viabili-
zando novas ofertas públicas 
de ações”, completa.

Senado brasileiro  
discute regulamentação 
das criptomoedas

No Brasil, as empresas que 
negociam ou fazem a inter-
mediação dos ativos virtuais 
(conhecidas como exchanges) 
agem livremente no mercado 
sem supervisão ou fiscalização 
de órgãos governamentais. To-
dos sabem da existência desse 
mercado, mas oficialmente ele 
não é fiscalizado.

Na reunião desta quarta-
feira, a Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comu-
nicação e Informática (CCT) 
aprovou o requerimento do se-
nador Flávio Arns (Rede-PR) 
para realização de audiência 
pública, conjuntamente com a 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), sobre a regula-
ção do mercado de criptoativos 
no Brasil, sob a perspectiva da 
proteção ao consumidor e da 
defesa da ordem econômica 
nacional. De acordo com o 
requerimento, serão convida-
dos para a audiência pública 
representantes do Banco Cen-
tral, da Comissão de Valores 
Mobiliários, da Receita Fede-
ral, da Associação Brasileira 
de Criptoeconomia e da As-
sociação Brasileira de Cripto-
moedas e Blockchain

Os criptoativos são mais 
conhecidos como criptomo-
edas, e têm como exemplo o 

Bitcoin, o Ethereum, o Lite-
coin e o Monero. São moedas 
virtuais que têm origem em 
uma tecnologia chamada blo-
ckchain, que pode ser enten-
dida como um livro caixa 
digital, transparente, com se-
gurança reforçada, distribuído 
por vários computadores pelo 
mundo. O blockchain permite 
mais agilidade nos registros 
contábeis e reduz os custos 
das transferências de recursos 
internacionais.

Segundo a agência Senado, 
Arns alega que criptomoedas 
não são emitidas nem garan-
tidas por banco ou autoridade 
monetária. “A falta de regula-
mentação e fiscalização desse 
setor representa sérios riscos 
aos consumidores e à higidez 
da ordem econômico-financei-
ra, diante da possibilidade de 
uso de tais ativos virtuais para 
o financiamento de atividades 
ilegais diversas, tais como lava-
gem de dinheiro, evasão de di-
visas e tráfico de entorpecentes, 
ou mesmo para a obtenção de 
ganhos ilícitos em detrimento 
da coletividade, como a cria-
ção de pirâmides financeiras e 
outros mecanismos fraudulen-
tos”, argumentou o senador 
no requerimento aprovado pela 
CCT.

China reduz 
compulsório 
a pequenos e 
médios bancos

A China começou nesta 
quarta-feira a aplicar um bai-
xo depósito compulsório para 
alguns pequenos e médios ban-
cos. O depósito compulsório é 
uma das formas de atuação de 
um Banco Central para garantir 
o poder de compra da moeda, 
e, em menor escala, para execu-
ção da política monetária.

O Banco Popular da China 
liberou cerca de 100 bilhões 
de iuanes (US$ 14,6 bilhões) 
de capital de longo prazo na 
primeira das três fases para im-
plementar os cortes de depósito 
compulsório. De acordo com a 
declaração anterior do banco, 
cerca de mil bancos comerciais 
rurais no nível distrital gozarão 
de um depósito compulsório 
favorável de 8%, liberando 280 
bilhões de iuanes em capital de 
longo prazo, que serão usados 
como empréstimos para com-
panhias privadas e micro e pe-
quenas empresas.
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Setor de educação é ou não 
uma das melhores aplicações?

No ano passado, para muitos analistas, uma das mel-
hores aplicações era a aquisição de empresas do setor de 
educação. Agora, tudo indica que estavam enganados, 
pois a Kroton apresentou um lucro de R$ 318,69 milhões 
no primeiro trimestre deste ano, ou seja, 34,2% menor que 
o do mesmo período de 2018. Segundo a empresa, isso 
acontece devido ao impacto das despesas financeiras e 
pela amortização do intangível decorrentes da aquisição 
de Somos. Apesar disso, parece que a aquisição não foi 
desinteressante, pois ela fez a receita líquida aumentar 
34,8% e atingir a R$ 1,84 bilhão. E o Ebitda aumentou 
12,5%, ficando em R$ 750,82 milhões. A receita líquida 
atingiu R$ 1,837 bilhão, cifra 34,8% superior à reportada 
no mesmo intervalo do ano passado – influenciada pelos 
números da aquisição de Somos.

Em fato relevante, a empresa informou a revisão dos 
seus guidances para este ano, considerando que pelo resul-
tado de 80 dias da Somos, a receita deve crescer 21,4%, o 
Ebitda aumentará 12,9%, e a geração de caixa operacional 
após capex avançará 63,9%. As ações da Kroton fecharam 
a quarta-feira em baixa de 7%.

ADS da Braskem vão pra o balcão
Os American Depositary Shares da Braskem, com 

negócios em Nova York, a partir desta quarta-feira, apenas 
serão movimentadas no mercado de balcão, com o código 
BRKMY. Os reguladores norte-americanos suspenderam 
as operações com os títulos da companhia brasileira, o 
Formulário 20-F não foi entregue dentro do prazo pre-
visto. Os detentores das ADSs podem cancelar os papéis e 
convertê-los em ações preferenciais da Braskem, na pro-
porção de uma ADS para duas ações PNA.

Gafisa tem dívidas maiores do que caixa
A situação da Gafisa pode se tornar periclitante, pois 

conforme seu presidente Roberto Portella anunciou publi-
camente que a empresa possui dívidas quatro vezes maio-
res do que o caixa. As dívidas brutas com vencimento no 
primeiro trimestre do próximo ano totalizam R$ 283,83 
milhões, enquanto as disponibilidades em caixa se situam 
em torno de R$ 63 milhões. Uma de suas tentativas para 
inverter essa situação será a busca de apoio das grandes 
instituições financeiras para alongar os prazos para a qui-
tação e a flexibilização das amortizações. A Gafisa teve 
prejuízo R$ 46,35 milhões no primeiro trimestre. O Ebitda 
ficou negativo em R$ 23,01 milhões, contra desempenho 
positivo de R$ 5,653 milhões de um ano antes.

Redução da receita de subsidiárias afeta Taesa
Como a Taesa apresentou lucro de R$ 159,58 milhões 

no primeiro trimestre deste ano, resultado 31% menor que 
os R$ 231,23 milhões obtidos no mesmo período de 2018, 
suas ações sofreram desvalorização de 2,02% e passaram a 
ser negociadas a R$ 25,18. Outros indicadores não mostr-
aram bom desempenho devido principalmente ao corte de 
50% na receita anual permitida de algumas concessões. 
O Ebitda se situou em R$ 310,91 milhões, com queda de 
16,7%, A receita líquida somou R$ 362,7 milhões, com 
redução de 13,4%.

Prejuízo do Indusval aumentou 46,1%
O Banco Indusval teve um prejuízo de R$ 37,3 milhões 

no primeiro trimestre, o que significa resultado negativo 
maior 46,1% que o registrado em igual período do ano 
passado. Os ativos totais ficaram em R$ 2,21 bilhões e 
foram 18,1% menores que os registrados em março, en-
quanto o patrimônio líquido, por sua vez, recuou 46,7%, 
para R$ 108,2 milhões.JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A

Companhia  Aberta
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA JOÃO 
FORTES ENGENHARIA S/A, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019

1) DATA E HORA: No dia 15 de maio de 2019, às 11:00 horas, mediante
conferência telefônica, na forma autorizada pelo artigo 14 do Estatuto
Social. 2) PARTICIPANTES: Os Conselheiros Antônio José de Almeida
Carneiro, Fernando Perrone, Luiz Serafim Spínola Santos e os Diretores
Roberto Correa e Julia Nobrega. 3) MESA: Antônio José de Almeida
Carneiro – Presidente e Julia Pereira Nobrega – Secretária. 4) ORDEM DO
DIA: Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de
2018, do Relatório da Administração e Contas da Diretoria. 5) ASSUNTOS
DISCUTIDOS E DELIBERAÇÕES:  Iniciada a reunião foram solicitados
alguns esclarecimentos sobre o trabalho da auditoria independente, que
foram respondidos pelo Diretor Financeiro Roberto Correa.  Na sequencia
os Conselheiros se manifestaram pela aprovação das Demonstrações
Financeiras, do Relatório de Administração e das Contas da Diretoria, relativas 
ao exercício de 2018, que deverão ser submetidos à Assembleia Geral
Ordinária, ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os procedimentos
necessários à divulgação e publicação das demonstrações financeiras e
convocação da AGO. 6) ENCERRAMENTO: Foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e lavrada esta ata. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019. Antônio
José de Almeida Carneiro - Presidente; Julia Pereira Nobrega - Secretária.

GRI Koleta - Gerenciamento de Resíduos Industriais S.A.
CNPJ Nº 04.517.241/0001-63 - NIRE 359.038.411-33

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 07/04/2019
Data, Hora e Local: 07/04/2019, às 10 horas, na sede social, Avenida Gonçalo 
Madeira, nº 300/400, Jaguaré, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - 
Presidente, Valter Daniel Alvares - Secretário. Deliberação Aprovada por 
Unanimidade: Ratifi cam a deliberação aprovada na AGE de 01/03/2019, 
registrada na JUCERJA nº 0000355473, em 22/03/2019 que deliberou a 
elevação da fi lial, localizada em São Paulo/SP, na Avenida Gonçalo Madeira, 
nº 300/400, Jaguaré, CEP 05348-000, CNPJ nº 04.517.241/0002-44, em 
Matriz da Companhia  e a reclassifi cação da atual Matriz, localizada no 
Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 8.745, 
Colégio, CEP 21.530-012, em fi lial da Companhia, e aprovam, por força 
da alteração, a Consolidação do Estatuto Social. Encerramento: Nada 
mais. Rio de Janeiro, 07/04/2019. Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presidente, 
Valter Daniel Alvares - Secretário. Acionistas: Solví Participações S.A. 
- Celso Pedroso e Jose Francivito Diniz, Essencis Soluções Ambientais
S.A. - Ciro Cambi Gouveia e Valter Daniel Alvares. JUCERJA nº 00003589947
em 25/04/2019. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

SHOPPING CENTER DO BRASIL S.A. - ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
CNPJ/MF nº 27.644.095/0001-32

Demonstração do Resultado em 31/12/2017 à 31/12/2018 (Valores em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/17 à 31/12/18

Balanços Patrimoniais dos Exercícios findos em 31/12/2017 à 31/12/2018 (Valores em reais)
2017 2018

Ativo 15.960.081,12 16.184.954,88
Ativo Circulante 12.628.029,69 12.852.903,45
Disponível 8.297.591,64 7.982.929,63
Bancos Conta Movimento 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 8.297.590,64 7.982.928,63

Despesas a Apropriar 2.889,05 -
Despesas Antecipadas 2.889,05 -

Outros Créditos 4.327.549,00 4.866.938,00
IRPJ a compensar - 49,17
Cond.do Edif.Shopping Meier 4.222.330,00 4.222.330,00
SCB Raver Gold Park Ltda 50.000,00 50.000,00
IRRF s/Aplicação 219,00 539.558,83
Empréstimo Diversos 55.000,00 55.000,00

Despesas do Exercício Seguinte - 3.035,82
Prêmios de Seguro - 3.035,82

Ativo Não Circulante 3.332.051,43 3.332.051,43
Realizável a Longo Prazo - -
Investimentos 1.300.000,00 1.300.000,00
Imobilizado 2.391.962,53 2.391.962,53
(-)Depreciação Acumulada (359.911,10) (359.911,10)

2017 2018

Passivo 15.960.081,12 16.184.954,88

Passivo Circulante 67.599,94 67.617,00

Obrigações Fiscais - 17,04

Contas a Pagar 67.599,94 67.599,96

Outras Contas a Pagar 67.599,94 67.599,96

Receitas de Exercícios Futuros 3.127.414,20 73.781,92

Receitas de Exercícios Futuros 3.127.414,20 73.781,92

Receita sobre Aplicação Financeira 3.127.414,20 73.781,92

Patrimonio Líquido 12.765.066,98 16.043.555,96

Capital Social 978.652,00 978.652,00

Capital Social 978.652,00 978.652,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados 11.786.414,98 15.064.903,96

Lucros ou Prejuízos Acumulados 11.786.414,98 15.064.903,96

2017 2018
Receita Bruta Operacional 599.359,88 403.097,75
Receita de Serviços 599.359,88 403.097,75

Deduções dos Serviços (51.844,63) (34.867,95)
ISS sobre Serviços (29.967,98) (20.154,88)
PIS-COFINS (21.876,65) (14.713,07)

Receita Líquida Operacional 547.515,25 368.229,80
Custo dos Serviços (25.420,77) (28.531,51)
Dos Serviços Prestados (25.420,77) (28.531,51)

Lucro Bruto Operacional 522.094,48 339.698,29
Receitas (Despesas) Operacionais (15.376,99) 3.588.790,69
Receitas Financeiras 1.692,94 1.120,65
Outras Receitas Operacionais 42.312,00 3.637.571,07
Despesas Tributárias (58.280,93) (47.585,20)
Despesas Financeiras (1.101,00) (2.315,83)

Resultado Operacional 506.717,49 3.928.488,98
Despesas/Receitas Não Operacionais - -
Resultado do Período 506.717,49 3.928.488,98
Lucros Distribuidos (506.717,49) (650.000,00)
Resultado do Exercício - 3.278.488,98

1. Contexto Operacional: A Shopping Center do Brasil S.A. - Administradora de
Bens, é uma sociedade de capital fechado que tem como atividade preponderante
a administração do edifício do Shopping Center do Méier. 2. Apresentação das 
Demonstrações Contábeis:  As demonstrações contábeis foram elaboradas
de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária 

e disposições complementares e que refletem os saldos de ativos e passivos 
em 31/12/2017 e 31/12/2018. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Ativo Não 
Circulante: Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, 
corrigidos  monetariamente por índices oficiais até 31/12/1995. b) IR e CSLL:
São contabilizados trimestralmente, obedecendo o regime de competência.  

c) Reconhecimento da Receita: A receita de serviço é reconhecida à medida que
os serviços são faturados. d) Capital Social e Ações: O Capital Social subscrito
e integralizado equivale a R$978.652,00, e está representado por 1.030.160
ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R$0,95. 

Alberto Fernandes Gaspar da Silva
Sócio Administrador
Angela M. O. Souza

Contadora - CRC/RJ 38140-O-0

AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
CNPJ Nº 39.488.093/0001-80 - NIRE 33.2.0480769-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS
Ficam os Senhores acionistas da AEROMIL TÁXI AÉREO LTDA.
(“Sociedade”) convidados a se reunirem em Reunião de Sócios Quotistas 
a ser realizada, em segunda convocação, no dia 31 de maio de 2019, às  
10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Ayrton Senna 2541 
(Rua “E” hangar 15) – Aeroporto de Jacarepaguá - Barra da Tijuca, cidade 
e estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-001, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre as Contas dos Administradores 
e as Demonstrações Contábeis da Sociedade relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre a destinação 
do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e  
(iii) Ratificar o jornal escolhido para as publicações legais da Sociedade.
Informações Gerais: Os quotistas deverão apresentar na sede da
Sociedade, além do documento de identidade e/ou documento societário
pertinente que comprove a representação legal, instrumento de mandato
com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019
Jacques Jean Daniel Coudry - Administrador

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF n.º 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. comunica aos senhores acionistas que na Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019 foi aprovado o aumento 
de capital de R$ R$ 4.327.860.921,83 (quatro bilhões, trezentos e vinte 
e sete milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais 
e oitenta e três centavos) para R$ 4.360.860.921,82 (quatro bilhões, 
trezentos e sessenta milhões, oitocentos e sessenta mil, novecentos e 
vinte e um reais e oitenta e dois centavos) com a emissão de 32.078.834 
(trinta e duas milhões, setenta e oito mil, oitocentas e trinta e quatro) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão 
de R$ 1,02871569399 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 170 da  
Lei 6.404/76, sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicidade do presente aviso, para que os acionistas exerçam seu direito 
de preferência para subscrição das novas ações, na proporção de suas 
respectivas participações no capital social da Companhia, conforme previsto 
no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. O material concernente ao aumento de 
capital ora aprovado encontra-se à disposição dos senhores acionistas, na 
sede social, à Rua Ana Neri, nº 190, Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, 
 CEP 25070-420, cidade Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro.

Duque de Caxias, 16 de maio de 2019
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe

Diretor Financeiro

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE
CNPJ/MF – 10.939.209/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores associados do Instituto de Educação, Pesquisa e Gestão 
Em Saúde (“IEPEGES”) convidados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de maio de 2019, às 10:00 horas, na 
sede social do IEPEGES na Avenida das Américas, n. 6.205, loja E, cidade 
e estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
(i) Aprovar a reforma do Estatuto Social do IEPEGES; (ii) Aprovar eleição para 
nova composição do Conselho de Gestão do IEPEGES; e (iii) Aprovar a eleição 
para nova composição da Diretoria do IEPEGES; e (iv) Aprovar a eleição para 
nova composição do Conselho Fiscal do IEPEGES. Informações Gerais: Os
associados deverão apresentar na sede do IEPEGES, com no mínimo 48
(quarenta e oito) horas de antecedência, o documento de identidade e/ou
documento societário pertinente que comprove a representação legal, com
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019
Charles Souleyman Al Odeh – Presidente do Conselho de Gestão

Glória de Fátima Teixeira Ciarlini - Diretora Presidente

Sinqia registra crescimento 
de 18,1% no trimestre
Desempenho 
orgânico e 
aquisições elevam 
receita líquida para 
R$ 38,5 milhões

A Sinqia, provedora de tec-
nologia para o sistema finan-
ceiro, anuncia nesta quarta-
feira seus resultados relativos 
ao 1º trimestre de 2019, revela 
que receita líquida alcançou 
a R$ 38,5 milhões. Além do 
crescimento trimestral de 
18,1%, é o maior valor para 
um primeiro trimestre, Des-
se aumento, R$ 3,0 milhões 
foram adicionados de forma 
orgânica e R$ 2,9 milhões 
de forma inorgânica, fruto 

das três últimas aquisições – 
ConsultBrasil (out/18), Atena 
(jan/19) e ADSPrev (fev/19). 
A receita recorrente foi re-
corde de R$ 32,3 milhões, 
aumento de 19,5%, represen-
tando 83,8% do total, maior 
percentual da história.

O lucro bruto também al-
cançou o maior valor em um 
primeiro trimestre, R$ 12,2 
milhões, apesar do aumento 
nos investimentos em PD&I, 
ajustes no modelo comer-
cial, e custos extraordinários 
com integração. De acordo 
com Bernardo Gomes, dire-
tor presidente, “é importante 
ressaltar que a lucratividade 
das empresas adquiridas se-
gue um padrão de ‘curva J’ 
após as aquisições, inicial-
mente caindo com os itens 
extraordinários, e depois 
crescendo progressivamente 

conforme tais itens se re-
duzem e as sinergias vêm à 
tona”.

As despesas gerais e 
administrativas atingiram 
R$ 12,1 milhões, aumento 
de R$ 4,4 milhões, expli-
cado principalmente por 
aumento nas despesas ex-
traordinárias com integra-
ção, com a consolidação 
das despesas das 3 últimas 
aquisições, nas despesas 
com M&A, e nas despesas 
extraordinárias com a nova 
marca.

O Ebitda ajustado alcan-
çou R$ 3,6 milhões, redução 
de R$ 0,9 milhão sobre o 
primeiro trimestre de 2018, 
explicada pelos itens já 
abordados, que prejudicam 
a comparabilidade. Assim, 
a margem Ebitda ajustada 
se reduziu para 9,3% ante 

13,8% no 1º trimestre de 
2018.

. “Nunca fizemos tantas 
aquisições em um período 
tão curto, foram 3 em apenas 
5 meses. Conforme essas 
aquisições sejam absorvidas, 
os itens extraordinários vão 
diminuir, enquanto as si-
nergias administrativas, co-
merciais e operacionais irão 
aumentar”, afirma Gomes. O 
executivo ressalta que os re-
sultados estão em linha com 
o planejamento estratégico. 
“As iniciativas tomadas nos 
últimos trimestres são muito 
importantes, estamos certos 
de que os benefícios, em ter-
mos de receitas e margens 
maiores, serão substanciais. 
Essa evolução poderá ser 
vista trimestre a trimestre ao 
longo deste ano e também 
nos anos seguintes”, conclui.

OLX ganha nova 
identidade visual

A marca OLX passou por 
um refinamento sutil no de-
sign de suas fontes e nas ma-
trizes de cores que já são uti-
lizadas na identidade visual. 
A empresa de classificados 
online, que se intitula líder no 
mercado de compra e venda 
online no Brasil, com atuação 
em autos e imóveis, tem meio 
milhão de anúncios todos os 
dias e uma média de 2 milhões 
de vendas por mês – cerca de 
50 por minuto.  

A OLX é controlada por 
dois dos maiores grupos de 
mídia e investimento em 
marketplaces do mundo, 
o sul-africano Naspers e o 
grupo norueguês Schibsted.
“A nova identidade visual ga-

nhou melhorias importantes 
que refletem o posicionamen-
to da empresa, uma platafor-
ma que traz conexão e movi-
mento. O lifting da marca faz 
parte de um objetivo maior, o 
de tornar a OLX a marca mais 
amada do Brasil”, afirma San-
dra Montes, diretora de Ma-
rketing da OLX.

Segundo ela, o resultado é 
uma marca mais contemporâ-
nea que remete à essência tec-
nológica da empresa com um 
layout mais clean e moderno, 
e as mudanças mais significa-
tivas ficaram por conta da ti-
pografia das letras “O” e “X”, 
mantendo o legado de uma 
história que já completa nove 
anos de presença no Brasil”.

Ativos de telecom da Copel 
podem render até R$ 1,8 bi

Detentora de uma dívida 
expressiva que se aproxima 
de R$ 5 bilhões, a estatal pa-
ranaense de energia Copel 
estuda se desfazer, se possí-
vel ainda este ano, de ativos 
de telecom e de gás natural, 
afirmaram executivos da 
empresa nesta quarta-feira. 
O mercado está otimista com 
a venda dos ativos. 

“A expectativa é de a com-
panhia levantar entre R$ 1,6 
bilhão e R$ 1,8 bilhão com a 
venda de seus negócios de te-
lecomunicações”, afirmaram 
analistas do banco BTG Pac-
tual em relatório nesta quarta-
feira, atribuindo a informação 
à administração da empresa.

A companhia divulgou na 
noite de terça-feira resultado 

financeiro do primeiro tri-
mestre, no qual obteve lucro 
líquido de R$ 506 milhões, 
alta de 42,2% na compara-
ção anual. A elétrica acumu-
lava no final de 2018 dívidas 
de R$ 3,19 bilhões com ven-
cimento até setembro deste 
ano, R$ 1,5 bilhão que vence 
em 2020, além de R$ 292, 8 
milhões com vencimento em 
dezembro.

O presidente da Copel, 
Daniel Slaviero, afirmou em 
teleconferência com investi-
dores que a empresa estará 
atenta a oportunidades de 
investimento que possam 
surgir em meio a uma nova 
rodada de vendas de ativos 
pela estatal Eletrobras, con-
forme informou a Reuters.
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Balanços patrimoniais 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em MR$) Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (Valores expressos em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/18 e 2017

Leonardo Roberto Pereira dos Santos
Diretor - CPF 218.498.438-80

Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo 1.054.242 733.529 1.049.986 755.539
Circulante 68.948 62.429 129.430 127.411
Caixa e equivalentes de caixa 3 567 95 2.144 1.462
Aplicações financeiras 4 6.900 6.978 9.292 8.551
Contas a receber de clientes 6 10.379 8.019 80.395 72.515
Estoques 7 1.050 1.028 1.421 1.548
Impostos e contribuições a recuperar 8.a 19.853 23.642 24.484 26.018
Dividendos a receber de controladas 12 20.562 13.462 - -
Partes relacionadas 9 6.000 6.000 6.000 6.000
Outros ativos circulantes 11.a 3.637 3.205 5.694 11.317
Não circulante 985.294 671.100 920.556 628.128
Contas a receber de clientes 6 414 414 35.045 33.716
Partes relacionadas 9 71.267 85.145 81.280 87.441
Aplicações financeiras restritas 5 1.533 1.604 1.533 1.604
Títulos e valores mobiliários - 
Debêntures 10 298.698 - 298.698 -
Impostos e contribuições a 
recuperar 8.a 9.682 10.045 9.682 10.045
Depósitos judiciais e cauções 20.c 6.181 6.286 6.477 6.644
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos 8.d 93.752 93.752 93.752 93.752
Outros ativos não circulantes 11.a 391 391 5.850 6.241

481.918 197.637 532.317 239.443
Investimentos 12 285.122 261.454 116 116
Imobilizado 13 71.071 64.805 204.216 199.631
Intangível 14 147.183 147.204 183.907 188.938
Passivo 1.054.242 733.529 1.049.986 755.539
Circulante 60.449 60.194 125.976 118.492
Empréstimos e financiamentos 15 19.741 9.882 21.519 18.384
Fornecedores 16 21.233 22.093 27.469 30.802
Outorgas a pagar 17 101 101 6.579 4.880
Salários e encargos sociais 18 3.775 3.647 7.709 6.307
Impostos e contribuições a recolher 8.b 4.289 3.660 25.285 19.588
Parcelamento de impostos 19 645 644 645 645
Adiantamento de clientes 21 - - 13.739 5.588
Aquisições a pagar 1.d/e 8.577 18.795 8.577 18.795
Outros passivos circulantes 11.b 2.088 1.372 14.454 13.503
Não circulante 434.936 147.902 365.153 111.614
Empréstimos e financiamentos 15 317.444 52.172 317.444 54.364
Parcelamento de impostos 19 1.862 2.679 4.356 7.066
Provisão para perdas em  
 investimentos 12 6.543 5.041 447 158
Partes relacionadas 9 103.112 75.043 2.862 2.863
Provisão para contingências 20.a 5.975 8.467 14.262 14.943
Adiantamento de clientes 21 - - 25.782 27.720
Aquisições a pagar 1.e - 4.500 - 4.500
Patrimônio líquido 558.857 525.433 558.857 525.433
Capital social 22.a 806.833 806.833 806.833 806.833
Reserva especial de ágio 22.b 14.401 14.401 14.401 14.401
Ajuste de avaliação patrimonial 22.c 10.359 10.359 10.359 10.359
Prejuízos acumulados (272.736) (306.160) (272.736) (306.160)

(Valores expressos em MR$) Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 23 57.845 74.499 243.832 216.934
Custo dos serviços prestados 24 (52.882) (53.755) (161.202) (148.701)
Lucro bruto 4.963 20.744 82.630 68.233
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 24 (22.852) (23.536) (37.675) (37.652)
Tributárias (3.098) (1.376) (3.432) (1.636)
Depreciações e amortizações (428) (490) (437) (496)
Resultado de equivalência patrimonial 12 42.280 18.489 - 2.193
Provisão p/ perdas em investimentos 12 (1.675) (5.724) (289) -
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa 6 (2.413) - (4.592) (4.670)
Baixa de contas a receber incobráveis 6 e 9 (4.401) (4.976) (4.401) (7.038)
Provisão para contingências 20.a 2.492 (1.690) 681 (6.061)
Receita na locação de equipamentos 6 13.703 - 812 -
Outras receitas, líquidas 2.077 (2.646) 1.591 (2.610)

25.685 (21.949) (47.742) (57.970)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 26.378 8.043 28.005 15.330
Despesas financeiras 25 (22.170) (18.405) (24.086) (31.602)
Lucro (prejuízo) antes do imposto 
de renda e da contribuição social 34.856 (11.567) 38.807 (6.009)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente 8.c (1.432) - (5.383) (5.558)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 33.424 (11.567) 33.424 (11.567)

(Valores expressos em MR$) Controladora e Consolidado
2018 2017

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 33.424 (11.567)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 33.424 (11.567)

Capital
social

Reser-
va es-
pecial

de ágio

Ajuste de ava-
liação patri-

monial - custo 
atribuído

Prejuízos
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2017 806.833 14.401 10.359 (294.593) 537.000
Prejuízo do exercício - - - (11.567) (11.567)
Saldos em 31/12/2017 806.833 14.401 10.359 (306.160) 525.433
Lucro líquido do exercício - - - 33.424 33.424
Saldos em 31/12/2018 806.833 14.401 10.359 (272.736) 558.857

(Valores expressos em MR$) Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais (7.314) (787) 69.391 63.936
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 33.424 (11.567) 33.424 (11.567)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
(prejuízo) do exercício ao caixa gerado pelas 
(aplicado nas) atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (40.605) (12.765) 289 (2.193)
Provisão (reversão) p/ créditos de liquidação 
duvidosa 2.413 - 4.592 4.670
Depreciações e amortizações 7.695 5.621 33.145 42.400
Juros provisionados 16.190 6.075 16.815 8.862
Apropriação de custos p/ emissão das debêntures 2.589 2.691 2.589 2.691
Rendimentos de debêntures (23.432) - (23.432) -
Resultado financeiro – PERT - 1.758 - 4.056
Provisão para contingências (2.492) 1.690 (601) 6.062
Baixa de contas a receber incobráveis 4.401 4.976 4.401 7.038
Outros (359) 1.997 - 2.369
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (4.773) (3.969) (16.951) (19.640)
Estoques (22) (22) 127 (61)
Impostos a recuperar 4.152 1.220 1.897 1.556
Depósitos judiciais e cauções 105 (121) 167 (422)
Outros (432) (256) 6.014 5.942
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (1.104) 8.372 (3.333) 7.315
Outorgas a pagar - - 1.699 2.814
Salários e encargos sociais 128 45 1.402 (50)
Impostos e contribuições a recolher 629 (87) 5.697 140
Juros pagos (6.781) (6.345) (8.784) (10.098)
Adiantamentos de clientes - - 9.400 10.000
Outros 960 (100) 914 2.052
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2.093) 10.504 (33.369) (9.584)
Aquisições de imobilizado e intangível (8.890) (4.255) (32.699) (29.200)
AFAC - Adiantamento para futuro aumento 
de capital - (3.762) - -
Aplicação financeira 78 13 (741) 16.407
Aplicação financeira restrita 71 328 71 328
Dividendos recebidos 6.648 18.180 - 2.881
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 9.879 (9.649) (35.340) (55.192)
Empréstimos e financiamentos captados - - - 4.000
Empréstimos e financiamentos pagos (12.133) (12.439) (19.671) (20.508)
Partes relacionadas 37.546 34.338 1.759 (6.338)
Parcelamento de impostos (816) (640) (2.710) (1.438)
Aquisições a pagar (14.718) (30.908) (14.718) (30.908)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de 
caixa 472 68 682 (840)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 95 27 1.462 1.835
Caixa oriundo por aquisição de controle 
integral: Ecopesa - 03/08/2017 - - - 467
Cxa. e equivalentes de cxa. no final do exercício 567 95 2.144 1.462
Variação no saldo de cxa. e equivalentes de cxa. 472 68 682 (840)

As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicati-
vas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

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

Ativo 145.051 121.265
Circulante 37.793 41.389
 Caixa e equivalentes de caixa 4 243 76
 Aplicações financeiras 5 1.287 1.042
 Contas a receber de clientes 6 34.931 39.081
 Outros ativos 7 1.332 1.190
Não circulante 107.258 79.876
 Contas a receber de clientes 6 10.268 5.250
 Partes relacionadas 15 71.414 47.900
 Depósitos judiciais e cauções 242 278
 Imobilizado 8 24.908 25.994
 Intangível 8 426 454
Passivo 145.051 121.265
Circulante 22.070 18.442
 Fornecedores 9 3.102 3.685
 Outorgas a pagar 10 2.410 1.717
 Salários e encargos sociais 11 1.072 997
 Impostos e contribuições a recolher 12 6.934 5.651
 Parcelamento de impostos 13 440 1.768
 Adiantamentos de clientes 14 589 2.927
 Dividendos a pagar 17 6.168
 Outros passivos 1.355 1.697
Não circulante 36.659 34.217
 Partes relacionadas 15 17.989 14.333
 Dividendos a pagar 17 - 1.168
 Adiantamentos de clientes 14 16.381 16.381
 Parcelamento de impostos 13 - 365
 Provisão para contingências 16 2.289 1.970
Patrimônio líquido 17 86.322 68.606
 Capital social 66.200 66.200
 Reservas de lucro 20.122 2.406

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

Receita operacional líquida 18 68.177 64.251
Custo dos serviços prestados 19 (41.062) (49.188)
Lucro bruto 27.115 15.063
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 19 (1.551) (3.061)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 (938) (2.480)
Provisão para contingências 16 (319) (877)
Outras receitas (despesas) 77 22
Lucro operacional antes das despesas financeiras 24.384 8.667
Receitas financeiras 20 631 2.049
Despesas financeiras 20 (286) (3.979)
Resultado financeiro, líquido 345 (1.930)
Lucro operacional antes dos impostos 24.729 6.737
Imposto de renda e contribuição social 21 (2.013) (2.607)
Lucro líquido do exercício 22.716 4.130
Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 22.716 4.130
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 22.716 4.130

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Reservas de lucro

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reserva 
para inves-

timentos

Lucros pre-
juízos) acu-

mulados Total
Saldos em 01/01/2017 63.403 - - (1.604) 61.799
Aumento de capital 2.797 - - - 2.797
Lucro líquido do exercício - - - 4.130 4.130
Constituíção de reserva legal - 126 - (126) -
Destinação do lucro do exercício - - 2.280 (2.280) -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (120) (120)
Saldos em 31/12/2017 66.200 126 2.280 - 68.606
Lucro líquido do exercício - - - 22.716 22.716
Destinação do lucro do exercício - 1.136 16.580 (17.716) -
Dividendos propostos - - - (5.000) (5.000)
Saldos em 31/12/2018 66.200 1.262 18.860 - 86.322

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício 22.716 4.130
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 938 2.480
Depreciação e amortização 11.864 24.954
Juros e multas provisionados - 3.230
Provisão para contingências 319 877
Receita financeira – PERT - (1.797)
Outros - 370
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes (4.144) (25.126)
Depósitos judiciais 36 (235)
Outros ativos (142) 137
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores (596) 1.140
Outorgas a pagar 693 1.647
Salários e encargos sociais 75 62
Impostos e contribuições a recolher 1.283 (324)
Adiantamento de clientes - 10.000
Outros passivos (342) 642
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 32.700 22.187
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado (10.737) (14.079)
Aplicações financeiras (245) (1.042)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (10.982) (15.121)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de principal de empréstimos e 
financiamentos (29)
Partes relacionadas (19.858) (4.677)
Parcelamento de impostos (1.693) (2.621)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (21.551) (7.327)
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa 167 (261)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 76 337
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 243 76
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 167 (261)

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor - CPF 218.498.438-80 
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8 

As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas 
Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Embraer: prejuízo líquido de  
R$ 160,8 milhões no trimestre
Empresa espera 
vender até 95 
jatos comerciais  
e 110 executivos

A Embraer reafirmou nes-
ta quarta-feira suas estima-
tivas financeiras e de entre-
gas para 2019. A companhia 
mantém a previsão de entre-
gar de 85 a 95 jatos comer-
ciais e de 90 a 110 jatos exe-
cutivos este ano e espera que 
as entregas tanto da aviação 
comercial quanto da avia-
ção executiva aumentem ao 
longo do ano. Apesar da pro-
jeção otimista, a fabricante 
reportou, no entanto, que 
apurou no primeiro trimestre 
prejuízo líquido de R$ 160,8 
milhões e prejuízo por ação 
de R$ 0,22. 

No 1º trimestre de 2019, 
a Embraer entregou 11 aero-
naves comerciais e 11 execu-
tivas (oito jatos leves e três 
grandes). A carteira de pe-
didos firmes da companhia 
atingiu US$ 16,0 bilhões no 
final do trimestre, conside-
rando-se todas as entregas 
assim como os pedidos fir-
mes ocorridos no período. 
“Geralmente as entregas do 
primeiro trimestre apresen-
tam sazonalidade e tendem a 

ser menores em relação aos 
demais trimestres do ano”, 
explicou a companhia.

No 1° trimestre, apesar da 
queda no número total de en-
tregas, a receita líquida per-
maneceu estável em relação a 
igual período de 2018 e ficou 
em R$ 3,12 bilhões. Segun-
do a fabricante, a queda de 
receita líquida do segmento 
de aviação comercial, ocasio-
nada pelo menor número de 
entregas, foi compensada pelo 
aumento da receita líquida nos 
demais segmentos de negócio 
da companhia.

 “A margem bruta con-
solidada subiu de 15,3% no 
1T18 para 19,9% no 1T19 
impulsionado pela melhoria 
nos segmentos de defesa & 
segurança e de serviços & 
suporte. Em 2018, o seg-
mento de defesa & seguran-
ça apresentou alguns itens 
especiais e revisões de base 
de custo que não devem se 
repetir em 2019”, reportou o 
relatório do trimestre.

Boeing

Em teleconferência com 
analistas para comentar os 
resultados do primeiro tri-
mestre, os executivos da 
companhia disseram que 
o fechamento da operação 
entre a Boeing e a Embraer 
continua sujeito à obtenção 
de aprovações regulatórias 

e à satisfação de outras con-
dições de fechamento usuais 
em operações desta natu-
reza, esperadas para o final 
deste ano. 

Os acionistas da compa-
nhia aprovaram a proposta 
de parceria estratégica entre a 
Boeing e a Embraer durante a 
Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 26 de fe-
vereiro de 2019. Na reunião, 
96,8% de todos os votos vá-
lidos foram a favor da ope-
ração, com a participação de 
67% das ações em circulação.

Sobre a saúde financeira 
da empresa, a companhia 
encerrou o 1T19 com uma 
posição de dívida líquida de 
R$ 4.300,7 milhões, repre-
sentando um aumento em 
relação à dívida líquida de 
R$ 1.704,9 milhões ao final 
de 2018, principalmente em 
função do uso livre de caixa 
no período, dada a sazonali-
dade do negócio e também 
do pagamento de dívida 

ocorrido no trimestre, con-
forme detalhado posterior-
mente. No final do trimestre, 
a companhia possuía um 
total de financiamentos da 
ordem de R$ 13.978,0 mi-
lhões, apresentando queda 
de R$ 156,1 milhões em re-
lação ao final de 2018.

O prejuízo líquido ajustado 
(excluindo-se impostos dife-
ridos e itens especiais) foi de 
R$ 229,9 milhões e Prejuízo 
por ação ajustado ficou em 
R$ 1,25. No 1T18, a Embraer 
reportou um prejuízo líquido 
ajustado de R$ 208,9 milhões 
e um Prejuízo por ação ajusta-
do de R$ 1,14;

O Ebiti e Ebitda foram de 
R$ (53,7) milhões e R$ 120,3 
milhões, respectivamente, 
levando a uma margem de 
-1,7% e 3,9%. Esses valores 
comparam-se ao Ebit e Ebitda 
do 1T18 de R$ (27,7) milhões 
e R$ 177,1 milhões, com mar-
gens de -0,9% e 5,7%, respec-
tivamente.

Tesouro Direto paga maior 
valor em vencimento  
de títulos públicos 

O Tesouro Direto pagou o 
maior valor em vencimento de 
títulos públicos da história do 
programa: cerca de R$ 9 bi-
lhões O Tesouro Nacional in-
formou nesta quarta-feira que 
o valor beneficiará aproxima-
damente 122 mil investidores, 
devido ao vencimento do títu-
lo Notas do Tesouro Nacional 
série B (NTN-B), conhecido 
como IPCA+ 2019.

O Tesouro Direto é um 
Programa do Tesouro Nacio-
nal desenvolvido em parceria 
com a BM&F Bovespa para 
venda de títulos públicos fe-
derais para pessoas físicas, 
por meio da internet. No final 
de abril, o Tesouro Direto atin-
giu a marca de 1 milhão de in-
vestidores ativos. O grupo de 
pessoas com pelo menos um 
título do programa cresceu 
61% em 12 meses.

Esse título tem rentabili-
dade composta com taxa de 
juros pactuada no momento 
da compra mais a variação 
do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Segundo o Tesouro 
Nacional, entre o lançamen-
to do título em 2013 até o 
vencimento, totalizando seis 
anos, a rentabilidade bruta 
do título chegou a 64%, ao 
se considerar uma inflação 
média de 6% ao ano.

O Tesouro Direto foi criado 
em janeiro de 2002 para popu-
larizar a aplicação e permitir que 

pessoas físicas pudessem adquirir 
títulos públicos diretamente do 
Tesouro, via internet, sem inter-
mediação de agentes financeiros. 
O aplicador só tem de pagar uma 
taxa à entidade responsável pela 
custódia dos títulos, embora mui-
tas corretoras e bancos tenham 
zerado a taxa. Mais informações 
podem ser obtidas no site do Te-
souro Direto.

A venda de títulos é uma 
das formas que o governo 
tem de captar recursos para 
pagar dívidas e honrar com-
promissos. Em troca, o Tesou-
ro Nacional se compromete 
a devolver o valor com um 
adicional que pode variar de 
acordo com a Selic, índices de 
inflação, câmbio ou uma taxa 
definida antecipadamente no 
caso dos papéis prefixados.

Títulos públicos

Segundo o Tesouro Nacio-
nal, os títulos públicos são 
ativos de renda fixa, ou seja, 
seu rendimento pode ser di-
mensionado no momento do 
investimento, ao contrário 
dos ativos de renda variável 
(como ações), cujo retorno 
não pode ser estimado no 
instante da aplicação. Dada 
a menor volatilidade dos ati-
vos de renda fixa frente aos 
ativos de renda variável, este 
tipo de investimento é consi-
derado mais conservador, ou 
seja, de menor risco.
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Balanços patrimoniais em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$) Demonstrações do resultado em 31/12/2018 e 2017  
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2018 e 2017
(Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 
31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31/12/2018 e 2017 (Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2017 e 2016 (Em MR$)

1. Contexto operacional
O Grupo Office Total, fundado em 1996, atua no ramo de venda e aluguel de
máquinas copiadoras e suprimentos para escritórios, bem como na prestação
de serviços técnicos relacionados. Atualmente o Grupo Office tem cerca de
1.580 contratos de locação de médio e LP e de manutenção, com um parque
de mais de 6.700 equipamentos locados e uma equipe com cerca de 210 co-
laboradores. O Grupo Office é o primeiro maior revendedor da marca Brother
e segundo maior revendedor das marcas Canon e Konica no Brasil.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Cia. foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com-
preendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo CPC 
e aprovados pelo CFC. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela 
Diretoria em 26/04/19. Base de elaboração: As demonstrações contábeis 
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se mencionado ao con-
trário nas práticas contábeis descritas a seguir. O custo histórico geralmente 
é baseado no valor nominal das contraprestações pagas em troca de ativos. 
Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
contábeis da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual ela atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis 
são apresentadas em milhares de reais (Reais - R$ mil), a moeda funcional 
da Cia. Consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas foram ela-
boradas de acordo com os princípios de consolidação previstos na Lei das 
S.A. e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 e IAS 34, abrangendo 
as informações das investidas na tabela a seguir, cujos exercícios sociais são 
coincidentes em relação ao da controladora:

2018 2017
Controlada Direta Indireta Direta Indireta
Office Plotter 99,999% - - -
Xsol Serviços - - 99,999% -
Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora nos pa-
trimônios líquidos das controladas, bem como os saldos de ativos e passivos, 
receitas, custos, despesas e lucros não realizados, decorrentes de transações 
efetuadas entre Cias.. Os exercícios sociais das controladas são coincidentes 
com os da controladora e as políticas contábeis foram aplicadas de forma 
padronizada nas Cias. consolidadas. Em 31/03/18, a Xsol Serviços Ltda foi 
incorporada pela sua controladora Office Total.
3. Sumário das principais práticas contábeis
a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, contas bancárias e aplica-
ções financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor, 
sendo demonstrados pelo custo, acrescido dos juros auferidos. Seus rendi-
mentos são registrados no resultado do exercício. b) Contas a receber de 
clientes: Avaliadas pelo montante original dos serviços prestados, deduzidas 
da Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa, a qual é constituí-
da quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de 
cobrar todos os valores a ela devidos de acordo com os prazos originais das 
contas a receber. A Administração da Cia. efetua análise individual de sua 
carteira de recebíveis para determinar os valores de liquidação duvidosa. A 
provisão é considerada suficiente para a Cob. de eventuais prejuízos na reali-
zação de valores a receber de clientes e outros créditos, levando em conside-
ração a análise das operações em aberto, das garantias existentes e dos ris-
cos específicos apresentados. c) Partes relacionadas: Incluem as transa-
ções realizadas entre a Controladora e suas controladas diretas ou indiretas, 
bem como com aquelas nas quais a Controladora mantém investimentos rele-
vantes, em condições similares àquelas praticadas com partes independen-
tes. d) Estoques: Demonstrados ao custo médio de aquisição, inferior aos 
valores de reposição ou realização. O custo médio é determinado usando o 
método da média ponderada móvel. e) Outros ativos circulantes e não cir-
culantes: Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos. f) Investimen-
tos: Incluem os investimentos permanentes e relevantes em controladas e 
coligadas, avaliados pelo método de equivalência patrimonial. O ágio resul-
tante da aquisição de investimento, posteriormente incorporado, é demonstra-
do no investimento e refere-se ao montante apurado em conformidade com as 
práticas contábeis aceitas. O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas 
por redução ao valor recuperável, quando houver. g) Imobilizado: Móveis e 
utensílios, máquinas e equipamentos e demais ativos permanentes, estão de-
monstrados ao valor de custo, deduzido de depreciação e perda por redução 
de valor recuperável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil esti-
mada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos 
o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 
nas datas dos balanços, sendo o efeito de quaisquer mudanças nas estimati-
vas contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após 
alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso 
contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item 
do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na 
venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. h) Intangí-
vel: Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de 
direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Cia. possui registrados os 
contratos vigentes na data da aquisição ao custo de aquisição deduzido dos 
valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas 
úteis. i) Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros 
ativos não circulantes são revisados anualmente para identificar evidências de 
perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quan-
do este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. 
Quando há perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de 
venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são 
agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa iden-
tificáveis separadamente. Em 31/12/18 e 2017, não foram identificadas situa-
ções que requeressem a constituição de provisão para perdas. j) Emprésti-
mos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, 
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liqui-
dação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que 
os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. k) Provisões 
e outros passivos circulantes e não circulantes: As provisões são reco-
nhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente legal ou implícita de 
eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 
Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valo-
res conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias incorridas. l) IR e Contribuição 
Social: Provisionados segundo o princípio da competência dos exercícios. A 
provisão para IR é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 
10% sobre o lucro tributável trimestral excedente a R$60 mil. A Contribuição 
Social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. m) Provi-
são para riscos trabalhistas e tributários: As provisões para ações judi-
ciais, quando existentes, são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação 
presente ou não formalizada como resultado de eventos passados, é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor 
possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor 
presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, usando-se a 
taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. 
São atualizados até a datas dos balanços pelos montantes estimados de pro-
vável desembolso de caixa, observada sua natureza e com base na opinião 
dos consultores jurídicos da Cia. n) Reconhecimento da receita: A receita 
pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a execução dos 
serviços realizados até as datas dos balanços, de acordo com as medições 
efetuadas, compreendendo parcelas já faturadas e outras a faturar pelos ser-
viços prestados. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que 
benefícios econômicos serão gerados para a Cia. e quando puder ser mensu-
rada de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor 
justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e encar-
gos sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos 
impostos sobre vendas, exceto: (i) quando os impostos sobre vendas incorri-
dos na compra de bens ou serviços não forem recuperáveis perante as auto-
ridades fiscais, hipótese em que são reconhecidos como parte do custo de 
aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; e (ii) quando os 
valores a receber e a pagar forem apresentados com o valor dos impostos 
sobre vendas. O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a 
pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no ba-
lanço patrimonial. o) Receitas e despesas financeiras: Representam juros e 

variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, depó-
sitos judiciais, debêntures, credor pela concessão e provisão para manuten-
ção. p) Apuração do resultado e custo dos serviços prestados: O resulta-
do das operações é apurado pelo regime contábil de competência de exercí-
cios e inclui os rendimentos, os encargos e as variações monetárias e cam-
biais, o índice e as taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos circu-
lantes e não circulantes e, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos 
para o valor de mercado ou de realização. q) Benefícios a funcionários e 
dirigentes: A Cia. não possui planos de participação nos lucros ou bônus, 
planos de aposentadoria ou de outros benefícios pós-demissão ou aposenta-
doria. r) Uso de estimativas: As estimativas contábeis foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração, 
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações 
contábeis intermediárias. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado, perdas esperadas e provi-
são para riscos trabalhistas e tributários. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos que estão 
registrados, devido a imprecisões inerentes ao processo de cálculo. A Cia. 
revisa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente. s) Análise de re-
cuperação de ativos de vida útil determinada: Na elaboração das demons-
trações contábeis, a Cia. analisa se existem evidências de que o valor contábil 
de um ativo não será recuperado. Caso sejam identificadas tais evidências, a 
Cia. estima o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o 
maior valor entre: (i) o seu valor justo menos os custos que seriam incorridos 
para vendê-lo; e (ii) o seu valor de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos 
de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ati-
vo até o fim da sua vida útil. Quando o valor residual contábil do ativo excede 
seu valor recuperável, a Cia. reconhece uma redução do saldo contábil desse 
ativo (“impairment” ou deterioração). Para os ativos registrados pelo custo, a 
redução ao valor recuperável é registrada ao resultado do exercício. Se o va-
lor recuperável de um ativo não for determinado individualmente, é realizada 
análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo per-
tence. A Cia. não identificou indícios quanto à perda de recuperabilidade do 
valor de seus ativos em 31/12/18 e 2017. t) Resultado: O resultado é calcula-
do mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas da Cia. pela quan-
tidade de ações existentes durante o exercício; no entanto, a Cia. não possui 
ações com potencial de diluição. u) Dividendos: A proposta de distribuição de 
dividendos feita pela Administração da Cia. que estiver dentro da parcela equi-
valente ao dividendo mínimo obrigatório é registrado como passivo na Rubrica 
“Dividendos a pagar”, por ser considerada uma obrigação legal prevista nos 
atos estatutários da Cia. 3.1. Pronunciamentos novos ou revisados aplica-
dos pela primeira vez em 2018: Em 1º/01/18 entraram em vigor o CPC 48 
(IFRS 9) - Instrumentos Financeiros e o CPC 47 (IFRS 15) - Receitas de Con-
tratos com Clientes, a saber: a) CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Financeiros: 
O CPC 48 (IFRS 9) substituiu as orientações existentes na CPC 38 (IAS 39) 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 
9) incluiu novos modelos para a classificação e mensuração de instrumentos
financeiros e a mensuração de perdas esperadas de crédito para ativos finan-
ceiros e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de
hedge. A nova norma manteve as orientações existentes sobre o reconheci-
mento e desreconhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38 (IAS 39).
Com a vigência da referida norma, a classificação passou a ser baseada no
modelo de negócios pelo qual um ativo financeiro é gerenciado pelos seus
fluxos de caixa contratuais. A nova norma preservou parte dos requisitos da
norma anterior para a classificação de passivos financeiros. As alterações
substanciais na classificação do valor justo estão apresentadas a seguir: (i) a
parcela da alteração no justo valor que é atribuível a alterações no risco de
crédito do passivo é apresentada em outros resultados abrangentes; e (ii) a
parcela remanescente da variação no valor justo é apresentada no resultado
do exercício. A Administração da Cia. avaliou os impactos da adoção do CPC
48 (IFRS 9) em suas operações e não identificou impactos significativos. De-
monstramos a seguir a mudança para a Cia. quanto à classificação de seus
ativos e passivos financeiros, a partir dos requisitos do CPC 48:

Ativos: Classificação Anterior
Classificação de 

acordo com o CPC 48

Caixa e Bancos
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado

Contas a receber
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado

Aplicações Financeiras
Empréstimos e 

recebíveis Custo amortizado
Passivos:

Fornecedores
Outros passivos 

financeiros Custo amortizado
Empréstimos e 
Financiamentos

Outros passivos 
financeiros Custo amortizado

b) CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente: O CPC 47 (IFRS
15) introduziu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma
receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 (IFRS
15) substituiu as normas vigentes para o reconhecimento de receitas, incluin-
do o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção
e as correspondentes interpretações. A Administração da Cia. analisou as
suas operações com base no modelo de cinco etapas definido por esta nova
norma e não identificou impactos significativos. No caso da venda de ser-
viços, as receitas continuarão sendo reconhecidas com base nos serviços
efetivamente realizados até a data do balanço, uma vez que o valor justo e
os preços de venda dos serviços individuais são relativamente semelhantes.
3.1.1. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não
estavam em vigor em 31/12/18: As seguintes normas e interpretações foram
emitidas ou revisadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em
consonância com o documento correlato emitido pelo International Accouting
Standards Board (IASB). a) CPC 06 R2 (IFRS 16) Operações de arrenda-
mento mercantil: O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz um modelo único de con-
tabilização 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 arrendamento que representa a
sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais
estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.
A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é,
os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais. O CPC 06 R2 (IFRS 16) substitui as normas de arrendamento
existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mer-
cantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares
das Operações de Arrendamento Mercantil. A Norma é efetiva para períodos
anuais com início em ou após 1º/01/19. A Administração revisou todos os con-
tratos de arrendamento das empresas do grupo concluiu que a maior parte se
refere a arrendamentos de baixo valor e contratos nos quais as empresas do
grupo não controlam o ativo e nem direcionam o uso. A Cia. estima um efeito
no montante de R$ 2.340 (consolidado) na adoção da IFRS 16 – CPC 06
(R2). b) ICPC 22 (IFRIC 23) Incerteza sobre tratamento de tributos sobre
o lucro: Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhe-
cimento e mensuração no CPC 32 (IAS 12) quando há incerteza sobre os 
tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve 
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, apli-
cando os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base no lucro tributável (preju-
ízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não 
utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. Ao 
avaliar se e como o tratamento fiscal incerto afeta a determinação de lucro 
tributável (prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, crédi-
tos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais, a entidade deve assumir que a 
autoridade fiscal examinará os valores que tem direito de examinar e tenha 
pleno conhecimento de todas as informações relacionadas ao realizar esses 
exames. Os efeitos dos IFRS 9 – Intrumentos financeiros, IFRS 15 – Receita 
de contratos com clientes e IFRS 16 – Operações de arrendamento mercantil
foram analisadas pela administração da Office Total S.A., concluindo que não 
gerou impacto significativo nas demonstrações apresentadas.

Controladora Consolidado
4. Caixa e equivalentes de caixa 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 1.378 1.170 1.385 1.203
Aplicações Financeiras 4.016 1.211 4.247 2.686

5.394 2.381 5.632 3.889
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de in-
vestimentos de renda fixa que apresentam liquidez imediata e risco insignifi-
cante de perda, com rendimentos próximos à taxa SELIC.

Controladora Consolidado
5. Contas a receber de clientes 2018 2017 2018 2017
Duplicatas a receber de clientes 15.759 15.154 17.091 18.462
Perdas esperadas (8.799) (7.619) (9.161) (7.987)

6.960 7.535 7.930 10.475
A Cia. constituiu Perdas Esperadas para as contas a receber de clientes ven-

cidas há mais de 180 dias, que em 31/12/18 totalizavam R$9.161 (R$7.987 
em 2017) tendo como base a expectativa de realização, exceto para transa-
ções com partes relacionadas e órgãos públicos. Composição por vencimento 
dos valores de contas a receber de clientes: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Vincendas 4.924 5.787 5.660 8.016
Vencido Até 30 dias 1.044 965 1.149 1.328
Vencido Até 60 dias 327 221 344 354
Vencido Até 90 dias 198 166 267 243
Vencido Até 120 dias 123 127 154 226
Vencido Até 180 dias 342 81 354 127
Vencido Até 360 dias 486 1.163 584 1.231
Vencido Superior a 360 8.316 6.644 8.579 6.937

15.759 15.154 17.091 18.462
A movimentação da Perdas Esperadas é como segue:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Saldos iniciais 7.619 5.362 7.790 5.559
Adições 2.211 2.396 2.408 2.567
Baixas (1.031) (139) (1.037) (139)
Saldos finais 8.799 7.619 9.161 7.987
6. Estoques Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Máquinas e equipamentos para revenda 8.224 6.642 9.100 10.013
Provisão de Perda em estoque (2.280) (2.451) (2.315) (2.731)

5.944 4.191 6.785 7.282
7. Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
IRRFS Aplicação Finan A Recuperar 8 2 8 2
IRRF A Recuperar 22 24 22 30
IRPJ e Csll A Recuperar 34 10 34 15
PIS A Recuperar 2 14 2 14
COFINS A Recuperar 10 55 10 55
ICMS a Recuperar - 40 6 82
ISS A Recuperar - 27 - 27
INSS A Recuperar 1 75 1 273
ICMS a Recuperar Macae - 3 - 3
INSS A Recuperar 17 - 142 -
Icms St - 739 - 739
PIS Pago A Maior - 48 - 48
COFINS Pago A Maior 44 254 44 254
PCC pago a maior - 17 - 17

138 1.308 269 1.559
8. Outros valores a receber Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Adiantamento a funcionários/sócios 40 90 40 132
Adiantamento a fornecedores 245 248 245 1.019
Despesas antecipadas 10 16 30 29
Depósitos judiciais 11 3 11 106

306 357 326 1.286
9. Partes relacionadas
Referem-se aos valores a receber junto a sua controlada Office Plotter Im-
pressoras e Copiadoras Para Grandes Formatos Ltda. e valores a pagar ao
sócio referentes ao contrato de mútuo celebrado em 30/12/16, cujo vencimen
to ocorrerá no decorrer dos próximos exercícios. Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
a) Ativo
Office Plotter 4.548 6.599 - -
Transações C/ Parte Relacionada - - 1.339 1.339
Xsol - 3.933 - -

4.548 10.532 1.339 1.339
b) Passivo
Transações C/ Parte Relacionada 4.243 2.512 4.243 2.511
Xsol - 5.472 - -

4.243 7.984 4.243 2.511
As transações que a Cia. efetua com partes relacionadas têm bases seme-
lhantes àquelas realizadas com terceiros, considerando-se os volumes, pra-
zos e riscos envolvidos.
10. Investimentos
a) Informações sobre os investimentos em 2018 e 2017 estavam assim
apresentados:
Exercício de 2018 Partici-

pação (%)
Total de 

Ativos
Capital
Social

Patrimônio
Líquido

Lucro
Líquido

Office Plotter 100,00 4.275 2.072 (1.802) 62
Exercício de 2017 Partici-

pação (%)
Total de 

Ativos
Capital
Social

Patrimonio
Líquido

Lucro
Líquido

Office Plotter 100,00 6.626 2.072 (1.865) (3.964)
Xsol 100,00 66.215 9.000 908 1.358
b) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em
controladas e coligadas em 2018 e 2017 estavam assim apresentados:

Investimentos 2017
Patri-

monial
Incor-

poração Ajustes 2018
XSol 910 (485) (425) - -
Office Plotter (1.865) 62 - - (1.803)
Ágios aquisição de
 investimentos 28.240 - - - 28.240

27.285 (423) (425) - 26.437
Investimentos 27.285 - - - 28.240
Provisão para perdas em
 investimento (1.865) - - - (1.803)
c) Movimentação dos investimentos mantidos pela Controladora em
controladas e coligadas em 2017 e 2016 estavam assim apresentados:

Saldo
em 2016

Equivalência  
patrimonial

Aqui-
sição/

Baixas
Ajus-

te
Saldo

em 2017
Office Plotter 2.099 (3.964) - - (1.865)
Xsol/RC 189 703 - 16 910
Ágios aquisição de
 investimentos 28.292 - (50) - 28.240

30.580 (3.261) (50) 16 27.285
Investimentos 30.580 29.150
Provisão para perdas em 
investimento    - (1.865)
A administração realizou no exercício de 2018, análise da recuperabilidade do 
montante de ágio registrado na aquisição de participação de investimento e 
foi não identificada necessidade de constituição de provisão para redução do 
valor contabilizado. A metodologia utilizada para definir a rentabilidade da Cia. 
como sendo seu valor operacional, compreendeu o valor descontado do fluxo 
de caixa líquido futuro. Este fluxo é composto pelo lucro líquido após os impos-
tos, acrescidos dos itens não caixa (depreciação e amortização) e deduzidos 
dos investimentos em ativos operacionais. O período projetivo operacional do 
fluxo de caixa líquido é determinado levando-se em consideração o tempo que 
a Cia. levará para apresentar uma atividade operacional estável, ou seja, sem 
variação operacional julgado relevante. O fluxo é trazido a valor presente utili-
zando-se uma taxa de desconto, que irá refletir o risco associado ao mercado.
11. Imobilizado (Consolidado)
a) Composição Taxa

Deprec. 2017
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação 2018

Móveis e Utensílios 10 130 115 (127) (23) 95
Veículos 20 259 131 (216) (93) 81
Máquinas e Equipamentos 33 15.409 15.450 (10.278) (3.151) 17.430
Computadores e 
Periféricos 20 562 408 (8) (168) 794
Programas de Informática 20 17 - (26) (1) 10
Instalações 10 165 16 (6) (22) 153

16.542 16.120 (10.661) (3.458) 18.543

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional, líquida 23 49.879 40.421 57.777 62.485
Custos dos serviços prestados 24 (17.572) (14.138) (19.406) (20.030)
Lucro bruto 32.307 26.283 38.371 42.455
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 25 (28.065) (20.771) (32.893) (33.235)
Resultado de Equivalência
 Patrimonial 10 62 (3.261) - -
Reversões/(provisões) operacionais 472 (78) 652 (78)
Perdas esperadas 5 (1.180) (2.257) (1.371) (2.428)
Perda com ajuste de estoque 6 (171) (174) (416) (398)
Outras receitas operacionais,
 líquidas 26 2.261 2.602 2.291 (483)
Lucro antes do resultado financeiro 5.686 2.344 6.634 5.833
Resultado Financeiro Líquido 27 (3.566) (3.778) (4.102) (6.127)
Lucro líquido/(prejuízo) antes do
 IR e da contribuição Social 2.120 (1.434) 2.532 (294)
IR e Contribuição Social
Corrente 29 - 414 (412) (726)
Diferido 29 268 946 268 946
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 2.388 (74) 2.388 (74)
Quantidade de ações no fim do
 exercício (em milhares) 44.952 44.952 44.952 44.952
Lucro líquido básico por mil
 ações de capital - R$ 0,05 - 0,05 -

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 2.388 (74) 2.388 (74)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 2.388 (74) 2.388 (74)

Capital
social

Reserva de 
Capital

(Prejuízos)/lu-
cros acumulados Total

Saldos em 31/12/16 62.065 10.000 (47.138) 24.927
Aumento de capital 4.648 - - 4.648
Prejuízo do exercício - - (74) (74)
Outros - - 17 17
Saldos em 31/12/17 66.713 10.000 (47.195) 29.518
Lucro líquido do exercício - - 2.388 2.388
Outros - - (209) (209)
Saldos em 31/12/18 66.713 10.000 (45.016) 31.697

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucro / (Prejuízo) do exercício 2.388 (74) 2.388 (74)
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao  
 fluxo de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e Amortização 2.947 1.803 4.263 3.155
Equivalência patrimonial 423 3.261 - -
Perda com ajuste de estoque (171) (174) (416) (398)
Outros (209) 17 (209) 17
Perdas esperadas 1.180 2.257 1.371 2.428
Provisão para contingências (78) 78 (78) 78

6.480 7.168 7.319 5.206
Aumento/(diminuição) nos ativos e 
 passivos operacionais:
Contas a receber de clientes (101) (1.750) 1.751 (1.262)
Estoques (1.780) 624 227 2.300
Impostos a recuperar 1.170 496 1.290 369
Outros valores a receber 51 (152) 960 848
Fornecedores 1.960 (203) 1.026 (929)
Impostos a pagar 16 (933) (1.570) 71
Obrigações trabalhistas 65 267 (138) 155
Contas a pagar 1.472 -   288 (705) (888)
Outras contas a pagar (447) 263 (685) 604
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 8.886 5.492 9.475 6.474
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Baixa de ativo imobilizado e intangível 817 935 16.661 1.119
Aquisição de ativo imobilizado intangível (15.067) (2.801) (16.537) (5.840)
Aquisição (baixa) de investimentos 425 52 425 52
Caixa líquido consumido nas atividades  
 de investimento (13.825) (1.814) 549 (4.669)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital - 4.648 (9.000) 11.283
Incorporação reversa da Rio Comprido - - 8.577 (7.512)
Partes relacionadas 2.243 (1.481) (1.422) 732
Empréstimos e financiamentos 5.709 (6.646) (6.436) (5.810)
Caixa líquido gerado / (consumido) nas 
 atividades de financiamento 7.952 (3.479) (8.281) (1.307)
Aumento líquido de caixa e equivalentes  
 de caixa 3.013 199 1.743 498
Caixa e equivalentes de caixa no início do
 exercício 2.381 2.182 3.889 3.391
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
 exercício 5.394 2.381 5.632 3.889
Aumento líquido de caixa e equivalentes  
 de caixa 3.013 199 1.743 498

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Nota 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 4 5.394 2.381 5.632 3.889
Contas a receber de clientes 5 6.960 7.535 7.930 10.475
Estoques 6 5.944 4.191 6.785 7.282
Impostos a recuperar 7 138 1.308 269 1.559
Outros valores a receber 8 306 357 326 1.286

18.742 15.772 20.942 24.491
Não circulante
Partes relacionadas 9 4.548 10.532 1.339 1.339
Investimentos 10 28.240 29.150 - -
Imobilizado 11 17.885 6.063 18.543 16.542
Intangível 12 5.046 5.509 33.363 33.751

55.719 51.254 53.245 51.632
Total do ativo 74.461 67.026 74.187 76.123
Passivo e Patrimônio Líquido Controladora Consolidado
Circulante Nota 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 13 4.834 2.874 4.950 3.851
Empréstimos e financiamentos 14 2.388 5.010 3.167 8.969
Obrigações trabalhistas 15 2.071 2.006 2.155 2.293
Impostos a pagar 16 790 1.110 908 1.662
Outras contas a pagar 17 99 406 326 786

10.182 11.406 11.506 17.561
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 14 19.500 11.169 19.695 17.665
Partes relacionadas 9 4.243 7.984 4.243 2.511
Contas a pagar 21 2.503 1.031 2.503 3.431
IR e contribuição social diferido 20 1.606 1.873 1.606 1.873
Impostos a pagar 16 2.141 1.538 2.373 2.922
Provisão para perda com 
 investimentos

18 e 
1 0 2.025 1.865 - -

Provisão para contingências 19 564 642 564 642
32.582 26.102 30.984 29.044

Patrimônio Líquido
Capital social 22 66.713 66.713 66.713 66.713
Reserva de capital 22 10.000 10.000 10.000 10.000
Prejuízos acumulados 22 (45.016) (47.195) (45.016) (47.195)

31.697 29.518 31.697 29.518
Total do passivo e do patrimônio
 líquido 74.461 67.026 74.187 76.123
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OFFICE TOTAL S.A.
CNPJ nº 00.845.661/0001-18

Taxa
Deprec. 2016

Adi-
ções Baixas

Depre-
ciação 2017

Móveis e Utensílios 10 103 50 - (23) 130
Veículos 20 539 - (150) (130) 259
Máquinas e Equipamentos 33 13.376 5.757 (824) (2.900) 15.409
Computadores e 
Periféricos 20 605 29 - (72) 562
Programas de Informática 20 153 3 (149) (4) 17
Instalações 10 189 - - (24) 165

14.965 5.839 (1.123) (3.864) 16.542
A Cia. adota as taxas de depreciação definidas pela legislação fiscal, à exce-
ção das máquinas e equipamentos, para as quais utiliza as taxas definidas 
em laudo.
b) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
A Cia. avalia periodicamente os bens do imobilizado, com a finalidade de 
identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis des-
ses ativos ou ainda quando eventos ou alterações significativas indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor 
contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida no 
resultado do exercício. Até o momento não há indicativos da existência de 
redução do valor recuperável dos ativos da Cia., conforme previsto no CPC 1.
12. Intangível (consolidado) 

Taxa
(%)

Saldo  
em 2017

Adi-
ções

Bai-
xas

Amor-
tiza-
ção

Saldo  
em 2018

Carteira de Clientes Office Plotter 10 5.509 - - (787) 4.722
Softwares - 417 - (18) 399
Ágios aquisição de investimentos 28.242 - - - 28.242

33.751 417 - (805) 33.363

Taxa
Saldo

em 2016
Adi-

ções
Bai-
xas

Amor-
tiza-
ção

Saldo
em 2017

Carteira de Clientes Office Plotter 10 6.296 - - (787) 5.509
Softwares 14 - (14) - -
Ágios aquisição de investimentos 28.292 - (50) - 28.242

34.602 - (64) (787) 33.751
a) Para atribuição de valor ao intangível da carteira de clientes foi utilizado o
Valor Presente Líquido do resultado futuro projetado sobre os contratos exis-
tentes à época da aquisição, no montante de R$7.870 (R$4.722 em 2018 e
R$5.509 em 2017). O prazo a ser amortizado é de dez anos (R$787 em 2018)
conforme Laudo efetuado por empresa especializada; b) Para os valores refe-
rentes ágio de investimentos foi realizado teste de Impairment, que não apu-
rou ajuste a ser realizado.
13. Fornecedores (consolidado)
Esta conta refere-se à aquisição de máquinas e equipamentos de terceiros 
e demais insumos necessários para atender a atividade da Cia., saldo em 
31/12/18 R$4.950 (R$3.851 em 2017). 
14. Empréstimos e financiamentos

Taxas Controladora Consolidado
Modalidade Vencimento Mensais 2018 2017 2018 2017
Capital de Giro

Banco Itaú (c) 31/03/20
CDI + 

0,45% am - 13.606 - 13.606
Banco Santander 01/03/19 2,14% am - - 974 1.026

Banco Bradesco 26/10/18
CDI + 

0,31% am - - - 9.429

Banco do Brasil (b) 20/09/22 
CDI + 

0,25% am 21.414 - 21.414 -

Banco ABC (d) 24/05/19
CDI + 

0,33% am 781 2.500 781 2.500
Leasing (a) 1,81% am - 73 - 73

(-) diferimento custo captação BB (307) - (307) -
21.888 16.179 22.862 26.634

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante 2.388 5.010 3.167 8.969
Não Circulante 19.500 11.169 19.695 17.665

21.888 16.179 22.862 26.634
a) Leasings contratados junto ao Banco Santander S.A.; b) Recursos contra-
tado para capital de giro de demais operações da sociedade; c) Carteira de
clientes dada como garantia na operação junto ao Banco Itaú S.A., cobrindo
150% de cada prestação trimestral, onde o mesmo fora liquidado de forma an-
tecipada; e d) Recursos contratado para capital de giro de demais operações
da sociedade.
15. Obrigações trabalhistas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Salários a pagar 386 563 409 690
Pró Labore a pagar - 38 - 38
IRRF S/ Salário a recolher 250 209 253 217
INSS a recolher 261 226 263 281
FGTS a recolher 84 74 88 98
Rescisão a pagar - 5 - 5
Pensão Alimentícia A Pagar 3 7 3 7
Contribuição Assistencial 1 2 1 2
Contribuição Confederativa - 3 1 3
Provisão de férias 1.086 879 1.137 952

2.071 2.006 2.155 2.293
16. Impostos a pagar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
ICMS a pagar 55 32 55 36
ISS a Pagar 14 17 15 27
Retidos de terceiros a pagar 20 55 21 91
IRPJ a pagar - - 56 97
CSSL a pagar - - 22 39
COFINS/faturamento a pagar - 466 - 589
PIS S/faturamento a pagar 38 91 39 117
PIS/COFINS/CSSL a pagar 107 4 112 6
IRRF empregados a pagar - - - -
INSS a pagar - 24 - 24
Parcelamentos 2.697 1.959 2961 3.558

2.931 2.648 3.281 4.584
Circulante 790 1.110 908 1.662
Não circulante 2.141 1.538 2.373 2.922
17. Outras contas a pagar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Adiantamento de Clientes 99 400 104 557
Outros - 6 222 229

99 406 326 786
18. Provisões para perdas com investimentos
Investimentos Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Office Plotter 1.802 1.865 - -
Deságio incorporação da Rio Comprido 223 - - -

2.025 1.865 - -
O investimento na controlada Office Plotter apresentou em 2018 passivo a 
descoberto no montante de R$1.802 (R$1.865 em 2017), refletindo negativa-
mente no saldo do investimento e registrado como provisão para perda com 
investimentos permanentes.
19. Provisões para contingências
A Cia. é parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus
negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa
de seus consultores legais.
Contingências Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Trabalhistas 20 98 20 98
Cíveis 544 544 544 544

564 642 564 642
A Cia. possui o montante de R$241 (R$1.298 em 2017) relativos a processos 
como possíveis de perda.
20. IR e Contribuição Social diferido
O montante de R$1.606 (R$1.873 em 2017), registrado como IR e contribui-
ção social diferido foi apurado sobre a diferença temporária entres as bases
contábeis e fiscais de ativos e passivos avaliados a valor de mercado no mon-
tante de R$7.080, decorrente da combinação de negócio oriunda da compra
do grupo econômico.
21. Contas a pagar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Escrow Account a) 2.503 1.031 2.503 3.431
a) Referem-se ao valor residual a pagar aos antigos sócios da Cia., conforme
cláusula do contrato de compra e venda estabelecido entre as partes. O montan-
te em questão encontra-se depositado em conta garantida (“Escrow Account”),
com o objetivo de amparar possíveis contingências tributárias e trabalhistas
oriundas da antiga administração. Bem como valor residual a pagar aos acio-
nistas; b) Em outubro de 2016 a Office Total adquiriu 100% do capital da Xsol
Serviços Ltda, incorporada em abril/17, sendo parte do pagamento efetuado à
vista e restando um saldo a pagar de R$3.000 que será liquidado em 5 anos.
22. Patrimônio líquido
Capital social: Em 31/12/18, o capital social de R$66.713 (R$66.713 em
2017), é representado por 44.952.096 ações ordinárias e nominativas sem va-

lor nominal. Reserva de capital: Em 21/09/16, os acionistas deliberaram um 
aumento de capital no montante de R$12.122 sendo atribuído ao capital o mon-
tante de R$2.122 e R$10.000 para reserva de capital, totalmente subscritas e 
integralizadas pelos acionistas. Prejuízos acumulados: A Cia. possui prejuí-
zos acumulados até 31/12/18 no montante de R$45.016 (R$47.195 em 2017).
23. Receita operacional, líquida Controladora Consolidado
Receita bruta de vendas 2018 2017 2018 2017
Receita de Locação 45.518 32.288 52.884 53.466
Receita de Serviço 3.679 3.610 4.903 5.589
Receita de Venda 6.733 9.684 7.291 11.546

55.930 45.582 65.078 70.601
Dedução de Vendas
Dedução da Receita Bruta (632) (353) (737) (639)
Impostos S/ Vendas e Serviços (5.419) (4.808) (6.564) (7.477)

(6.051) (5.161) (7.301) (8.116)
Receita Liquida 49.879 40.421 57.777 62.485
24. Custos dos serviços prestados Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Suprimentos (13.132) (10.175) (14.556) (16.973)
Peças (4.440) (3.169) (4.850) (1.931)
Outros Custos - (794) - (1.126)

(17.572) (14.138) (19.406) (20.030)
25. Despesa gerais e administrativas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Salários (9.709) (8.103) (11.660) (13.662)
Benefícios (1.888) (978) (2.327) (1.658)
Encargos sociais (3.329) (3.179) (4.053) (4.310)
Concessionárias de serviços públicos (401) (397) (458) (513)
Aluguéis (787) (928) (1.039) (1.586)
Despesas comerciais a) (77) (10) (77) (10)
Serviços de terceiros (4.716) (3.271) (5.199) (5.433)
Impostos e taxas (1.302) (156) (1.302) (215)
Outras (1.238) (999) (1.594) (1.793)
Depreciação e amortização (3.632) (2.307) (4.124) (3.568)
Fretes e Carretos (986) (443) (1.060) (487)

(28.065) (20.771) (32.893) (33.235)
a) As despesas comerciais são referentes aos gastos incorridos no processo
de prospecção de novos clientes, e incluem, entre outras, os custos com co-
missões, prêmios e deslocamento dos vendedores no período.
26. Outras receitas operacionais, líquidas Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Créditos de PIS e COFINS sobre despesas
 operacionais 1.329 1.571 1.329 1.984
Venda de máquinas e equipamentos 1.285 946 1.683 1.362
Perda títulos a receber (299) - (299) (2.059)
Outras (54) 85 (422) (1.770)

2.261 2.602 2.291 (483)
Representam os ganhos de capital na venda de bens do ativo imobilizado, 
incluindo a venda de máquinas e equipamentos utilizados em locação, partes, 
peças e demais equipamentos, adicionados aos resultados de equivalência 
patrimonial.
27. Resultado financeiro, líquido Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias (307) (139) (375) (250)
Juros S/ Empréstimos bancário (2.355) (3.581) (2.782) (5.667)
Variação Cambial (13) -
Juros Passivos (173) (241) (163)
Outras despesas financeiras (883) (473) (883) (751)

(3.718) (4.193) (4.294) (6.831)
Receita Financeira
Descontos Obtidos 19 11 19 62
Juros s/ duplicatas 61 52 87 112
Operação Financeira 72 173 86 187
Perdão de dívida - 179 - 343

152 415 192 704
Resultado Financeiro Líquido (3.566) (3.778) (4.102) (6.127)
28. Remuneração dos Administradores
O valor da remuneração dos administradores com base no pró-labore em
2018 foi de R$823 (R$546 em 2017).
29. Despesa de IR e CS
A despesa com IRPJ e CSLL representa a soma dos impostos correntes. Im-
postos correntes: A provisão para IRPJ e CSLL são apuradas de acordo com
os critérios estabelecidos na legislação fiscal vigente.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Prejuízo antes do IR e contribuição social 2.120 (1.434) 2.532 (294)
Adições / Exclusões (3.731) 296 (3.731) 296
(=) Base de Calculo da Contribuição 
Social (1.611) (1.138) (1.199) 2
Provisão para contribuição social 
 (Aliquota CSLL) - (414) 412 726
(=) Total - Contribuição Social devida - - - -
IR e Contribuição Social Corrente - (414) 412 726
Impostos Diferidos: O IRPJ e CSLL diferidos (“Impostos diferidos”) são re-
conhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada exercício entre os 
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis e as 
bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluin-
do saldo de prejuízos fiscais e base negativa, quando aplicável. A provisão 
para IRPJ e CSLL são apuradas de acordo com os critérios estabelecidos na 
legislação fiscal vigente, tendo sido utilizado o regime de lucro presumido até 
31/07/14 e após este período foi utilizado o regime de lucro real. O saldo de 
imposto diferido em 31/12/18 é de R$268, individual e consolidado respectiva-
mente (R$946, indivual e consolidado, respectivamente, em 31/12/17).
30. Instrumentos financeiros Análise de Sensibilidade
A Cia. possui exposição com relação às variações dos índices pós- fixados
que afetam tanto a receita financeira quanto a despesa financeira. A mediana
da expectativa de mercado, conforme dados retirados no BACEN (Relatório
Focus), com data-base em 18/01/19, indicavam:

Taxa efetiva verificada em 2018 Taxa efetiva estimada para 2019
CDI 6,58% 7,00%
TR 0,57%% 0,00%
IGP-M 7,55% 4,15%
DÓLAR R$3,88 R$3,75
Adicionalmente, a Administração efetuou testes de sensibilidade para cená-
rios adversos, deterioração das taxas em 25% ou 50% em relação ao cenário 
provável, para cada cenário e foram calculadas as receitas financeiras ou des-
pesas financeiras não se levando em consideração a incidência de tributos. 
Dessa forma, teríamos o seguinte demonstrativo de análise de sensibilidade:

Cenário
prová-

vel

Cenário
I - deterio-

ração de 
25%

Cenário
II - deterio-

ração de 
50%Operação

Fator
de

risco
Ativos
Indexador CDI 7,00% 8,75% 9,50%
Aplicações financeiras
R$4.017 em 31/12/18 281,19 351,48 381,61
Passivos
Indexador CDI 7,00% 8,75% 9,50%
Empréstimos
R$19.862 em 31/12/18 (Nota nº 14) 1.390,34 1.737,92 1.886,89
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados 
com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valo-
rização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou meto-
dologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados 
de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor 
contábil dos instrumentos financeiros equivale, aproximadamente, a seu valor 
de mercado. Em 31/12/18 e 2017, os principais instrumentos financeiros estão 
descritos a seguir: • Caixa e bancos: estão apresentados ao seu valor de 
mercado, que equivale ao seu valor contábil; • Contas a receber de clien-
tes: são classificadas como mantidos até o vencimento, e estão registrados 
pelos seus valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor 
presente, quando aplicável; • Outras contas a pagar: decorrem de transa-
ções realizadas com terceiros para aquisição de serviços, matérias-primas 
com preços praticados a valores de mercado; • Derivativos: em 31/12/18 e 
2017, a Cia. não possui quaisquer operações estruturadas com derivativos, 
contratos a termo, operações de swap, opções, futuros ou mesmo operações 
de derivativos embutidos em outros produtos, de forma que não há qualquer 
risco associado às políticas de utilização de instrumentos financeiros derivati-
vos. Cia. apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instru-
mentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. 
As informações abaixo apresentam informações sobre a exposição da Cia. a 
cada um dos riscos mencionados, os objetivos da Cia., políticas e processos 
para mensuração e gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital da 
Cia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas de-
monstrações contábeis. Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas 
de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para identificar os riscos 
enfrentados pela Cia., para definir limites e controles de riscos apropriados, e 

para monitorar riscos e aderências aos limites. As políticas e sistemas de ge-
renciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças 
nas condições de mercado e nas atividades da Cia. Risco de crédito: Risco 
de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Cia. caso um cliente ou contra-
parte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Cia. de clientes. 
Historicamente, a Cia. não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta 
de cumprimento de obrigações financeiras por parte de seus clientes. Risco
de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a Cia. encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abor-
dagem da Cia. na Administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitá-
veis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia. Risco de mercado: Risco 
de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as 
taxas de câmbio e taxas de juros têm nos ganhos e perdas da Cia. O objetivo 
do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tem-
po aperfeiçoar o retorno. Mensuração dos instrumentos financeiros: Os 
instrumentos financeiros da Cia. estão mensurados ao custo amortizado. Os 
valores justos dos instrumentos financeiros da Cia. são equivalentes aos seus 
valores contábeis. As declarações de IR apresentadas durante os cinco últi-
mos anos estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos 
estão igualmente sujeitos à revisão e eventual tributação, variando em cada 
caso o prazo de prescrição.
31. Compromissos assumidos
A controlada direta Office Total S.A. possui contratos referentes à locação de
imóveis vigentes até 31/12/23. Os compromissos futuros para pagamento dos
espaços em 31/12/23 correspondem a R$2.340 (R$2.820 em 2017), sujeitos
à atualização pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM). As despesas
incorridas em 2018 com esses contratos foram de R$480. O contrato da uni-
dade Matriz, prevê multa equivalente a três vezes o valor do aluguel e encar-
gos de locação, em caso de devolução do imóvel por parte do locatário, em
qualquer momento antes do prazo pactuado.
32. Seguros (não auditado)
É política da Administração manter Cob. de seguros por montantes conside-
rados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de
suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
33. Eventos Subsequentes
Em 27/02/19 foi incorporada ao Grupo duas novas empresas, a Solution Au-
tomação Empresarial Ltda e a Docprovider Soluções e Serviços Ltda. Com 
essa aquisição o Grupo Office Total S.A. passa a figurar entre as maiores re-
vendedoras independente do Brasil, dentro de nossa área de atuação, e a ter 
uma importante participação em São Paulo, maior mercado do País, além da 
sinergia e agilidade no atendimento aos nossos clientes nas duas principais 
praças econômicas do Brasil. 
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Relatório do Auditor Independente sobre as  
Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da Office Total S.A. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das da Office Total S.A. (“Cia.”), identificadas como controladora e consoli-
dado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 
e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis, individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da Office Total S.A. em 31/12/18, o de-
sempenho individual e consolidado de suas operações e os seus 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 conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. So-
mos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos re-
levantes 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. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da
governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas:
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela de-
terminou 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 individuais e
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos re-
lacionados 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. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Cia. e suas controladas são aqueles
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente 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 distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man-
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
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 relevante
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
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas
controladas; • 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 capacida-
de de continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas controladas 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 individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades
de negócios do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e de-
sempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria; Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das cons-
tatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
RJ, 26/04/19. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F;
Fernando Pereira da Silva Marques - Contador CRC 1 RJ 092490/O-3.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da AGE: Data, Horário e Local: Ao 29/03/2019, às 18h, na 
sede social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 
e 701, Botafogo, RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Sr. Pablo Luis Gay-Ger - Secretário. Convocação e Presença: Presentes 
os acionistas que representam a totalidade do capital social da Cia., em razão 
do que fica dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 
6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros 
sobre capital próprio. Deliberações Aprovadas: Conforme recomendação 
do Conselho de Administração, os acionistas aprovam por unanimidade de 
votos a distribuição de juros sobre capital próprio (3ª parcela) no montante 
de R$ 80 milhões a ser registrado nas Demonstrações Financeiras (DFs) de 
março de 2019 e a ser pago em ou antes de 31/12/2019. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos 
Ferrari – Presidente e Pablo Luis Gay Ger – Secretário. Repsol S.A., Repsol 
Exploración S.A., Tip Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, 
Hu Xinmiao, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Carlos de 
Vicente Bravo, Ding Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Guiller-
mo Llopis García e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. RJ, 29/03/2019. Pablo Luis Gay 
Ger - Secretário. Jucerja nº 3594201 em 29/04/2019. 

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30

NIRE - 33 30014041-7
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, na sede da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 
1525, nesta cidade de Nova Iguaçu, no dia 22 de Maio de 2019, às 16:00 
horas a fim de deliberarem sobre os Seguintes assuntos: 1. Relatório da 
Diretoria, Balanço, Demonstração dos resultados do exercício e outras    
Demonstrações referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; 
2. Aprovação dos Dividendos Propostos; 3. Fixação dos Honorários dos
Administradores. 4. Outros assuntos de Interesse Geral. Nova Iguaçu, 14 de
Maio de 2019. Renata Baroni Coelho - Presidente.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos Srs. Acionistas da João Fortes 
Engenharia S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 133, da Lei n.º 6.404/76, 
do art. 25 da Instrução CVM n.º 480/09 e do art. 9º da instrução CVM 481/09, 
que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem 
do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
17.06.2019, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, 
na Avenida das Américas, nº 3443, bloco 3B, sala 108, Barra da Tijuca, na 
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, e no 
endereço eletrônico da Companhia (http://www.joaofortes.com.br/ri), podendo 
ser obtidos também na página da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.
cvm.gov.br). Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019. Roberto Correa, Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores.




