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Guerra comercial EUA-China 
pode levar à recessão global

Organismos internacionais ma-
nifestaram nesta segunda-feira, 
pela mídia internacional, sua pre-
ocupação com a guerra comercial 
iniciada pelos Estados Unidos, 
principalmente contra a China.

Em Bruxelas, na Bélgica, os veí-
culos especializados em economia, 
tanto digitais como impressos re-
percutiram esse parecer, sobretudo 
tendo em conta declarações prove-
nientes do Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI).

O reflexo apareceu em destaque 
após as declarações da diretora do 
fundo, Christine Lagarde, que assi-
nalou que a guerra alfandegária entre 
EUA e China poderia constituir risco 
para o panorama econômico global.

Lagarde deu estas declarações 
neste fim de semana, durante uma 
visita ao Uzbequistão. Segundo 
ela, o risco de baixa provocado pe-
las constantes tensões comerciais 
entre Washington e Bejing provoca 
inquietude em todo o mundo, con-
forme reporta o site Prensa Latina.

Por sua vez, analistas do Mor-
gan Stanley ouvidos nesta segunda 
pela agência Reuters, disseram que 
o colapso das negociações comer-

ciais entre EUA e China e o aumen-
to das tarifas sobre produtos chine-
ses levariam a economia mundial à 
recessão e o Federal Reserve (Fed, 
o banco central norte-americano) a 
cortar juros dentro de um ano.

Ainda segundo a reportagem 
da Reuters, uma escalada tempo-
rária das tensões comerciais pode 
não causar tantos danos, mas um 
colapso duradouro ditaria severas 
perdas. “Se as negociações trava-
rem, nenhum acordo for acertado e 
os EUA impuserem tarifas de 25% 
sobre as importações restantes da 
China, de US$ 300 bilhões, vere-
mos a economia global caminhan-
do para a recessão”, disseram ana-
listas do banco em nota.

Em resposta, o Fed cortaria as ta-
xas até zero na primavera de 2020 (no 
Hemisfério Norte), enquanto a China 
aumentaria seu estímulo fiscal para 
3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
–equivalente a cerca de US$ 500 bi-
lhões – e sua ampla meta de cresci-
mento de crédito para 14% a 15% ao 
ano, acrescentaram os profissionais.

Uma recessão global é definida 
como crescimento abaixo de 2,5% 
ao ano.

Rio precisa investir R$ 50 
bi em saneamento até 2033

Estudo realizado pela KPMG 
para a Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de Servi-
ços Públicos (Abcon) revela quais 
são as demandas de investimento 
por estado no saneamento para os 
próximos 14 anos, a fim de atender 
às metas de universalização do Pla-
no Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab) até 2033.

O Estado do Rio de Janeiro pre-
cisaria investir R$ 50,1 bilhões no 
período (R$ 3,57 bilhões por ano), 
o segundo maior valor absoluto en-
tre todos os estados, atrás apenas de 
São Paulo. Esse total inclui obras 
em ampliação de extensão de redes, 
adutoras, construção de estações de 
tratamento de água e esgoto, elevató-
rias, reservatórios, ligações de água, 
cisternas, poços artesianos, redes co-
letoras de esgoto, coletores- tronco, 
ligações de esgoto e tanques sépticos.

A Região Sudeste, mais populo-

sa, é a que mais demandará inves-
timentos (R$ 175 bilhões para o 
período), seguida do Nordeste (R$ 
135 bilhões).

Os números gerais do estudo, 
sem o detalhamento dos estados, já 
haviam sido divulgados. Segundo a 
pesquisa da KPMG, o Brasil preci-
sa de um investimento de R$ 497 
bilhões para os próximos 14 anos 
para universalizar o saneamento no 
país, ou R$ 35,5 bilhões ao ano. Os 
valores são mais de três vezes o in-
vestimento realizado em 2017 (R$ 
10,9 bilhões), segundo o Sistema 
Nacional de Informações sobre Sa-
neamento (Snis).

Se forem considerados os custos 
para compensar a depreciação de 
ativos, o investimento total no sane-
amento chega a R$ 700 bilhões, ou 
cerca de R$ 50 bilhões/ano (cinco 
vezes a média investida anualmente 
por todo o setor nos últimos anos).

Oestrago que o rompimento da barragem da Mina de Gongo Soco 
causará na região de Barão de Cocais (MG) poderá ser ainda maior 
do que o previsto no relatório dam break, apresentado pela Vale, 

empresa responsável pela mina. O alerta é do Grupo Política, Economia, 
Mineração, Ambiente e Sociedade (PoEMAS), núcleo composto por pes-
quisadores que analisa e avalia os impactos que as redes de produção asso-
ciadas à indústria extrativa mineral geram para o meio ambiente.

Na capitalização, 
aposentado perde 
até 77% da renda

Geraldo Magela/Agência Senado

Sistema financeiro 
consumiria maior 
parte do dinheiro 
poupado

O sistema de capitalização trans-
feriria para o setor financeiro 62% 
do valor poupado pelo trabalhador. 
O percentual pode chegar a 77% 
após 59 anos de ingresso no mo-
delo, alerta a Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (Unafisco).

Em audiência pública sobre ca-
pitalização nesta segunda-feira, na 
Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa (CDH) do 
Senado, o diretor de Defesa Profis-
sional da (Unafisco), Mauro José 
Silva, explicou que o sistema pro-

posto na PEC 6/2019 resultará num 
valor acumulado pelo trabalhador, 
ao fim de 40 anos de contribuição, 
de R$ 275.804,02.

Entretanto, a remuneração dos 
bancos, prevista na reforma, consu-
miria R$ 105.701,43 dessa quantia, 
o que equivale a mais de 62% do 
valor do patrimônio do emprega-
do. Assim, esse trabalhador ficaria 
com apenas R$ 170.102,58.

No 59º ano, após ingressar no 
sistema de capitalização, esta por-
centagem ultrapassaria os 77%. 
Um cenário que, segundo Silva, 
possibilitaria o recebimento de uma 
aposentadoria no valor de R$ 750, 
o que equivale a apenas um quarto 
do total contribuído.

O consultor do Senado Luiz Al-
berto dos Santos frisou que o texto 
da PEC 6/2019 apresenta contradi-
ções, traz incertezas e tende a gerar 
custos diferenciados para as pessoas. 
A aposentadoria dependerá de quan-

to, efetivamente, aquela aplicação 
renderá. “No Brasil, nós temos renda 
média muito baixa. As pessoas não 
têm dinheiro para destinar a uma sis-
temática de provisão fora do regime 
público, e essa é uma diferença fun-
damental”, explicou Santos.

O secretário de Previdência da Se-
cretaria de Previdência do Ministério 
da Economia, Leonardo José Rolim 
Guimarães, fez o contraponto. Na 
década de 1980, havia 14 pessoas 
em idade ativa de contribuição com 
a seguridade para cada idoso passível 
de receber o benefício. Atualmente, a 
estimativa é de 7 para 1 e, em 2060, 
a previsão é de que haja 2,3 pessoas 
contribuindo, para cada cidadão apo-
sentado. “Fica óbvio que o sistema, 
da maneira como está, não se susten-
ta”, defendeu Rolim.

O ciclo de audiências sobre a re-
forma da Previdência foi solicitado 
pelo presidente da CDH, senador 
Paulo Paim (PT-RS).

Transição para novo modelo custaria R$ 10 trilhões
O custo de transição de um mo-

delo de aposentadoria solidária por 
repartição para o sistema de capi-
talização no Chile, após 34 anos, 
alcançou 136% do Produto Interno 
Bruto (PIB) daquele país. No Bra-
sil, significaria cerca de R$ 10 tri-
lhões, calcula Floriano Martins de 
Sá Neto, da Associação Nacional 
de Auditores Fiscais da Receita Fe-
deral (Anfip).

Para a coordenadora da Audito-
ria Cidadã da Dívida, Maria Lucia 
Fattorelli, “o objetivo da reforma 
(da Previdência) é introduzir a ca-
pitalização, que está dando errado 

no mundo inteiro”. Estudo da OIT 
mostra que, de 30 países que ade-
riram ao modelo, 18 desistiram, 
devido aos altos custos e aos resul-
tados ruins.

Floriano Martins ressaltou que 
o Brasil tem 13 milhões de desem-
pregados e conta com 37 milhões 
de trabalhadores na informalidade, 
que não contribuem para o sistema. 
Uma reforma tributária, segundo 
ele, corrigiria essas distorções do 
regime.

O secretário-executivo do Sin-
dicato Nacional dos Analistas e 
Técnicos de Finanças e Controle 

(Unacon), Bráulio Cerqueira, afir-
mou que a reforma é um ajuste ba-
seado unicamente em despesa, e o 
que explica a piora na economia é o 
colapso das receitas do governo. “A 
receita de financiamento do regime 
geral hoje é igual em termos reais à 
de 2012. Não tem sistema que sus-
tente esse cenário”, afirmou Cer-
queira. Segundo ele, nenhum país 
cresce contendo salários, aposenta-
doria e com retirada de direitos.

Os três especialistas participa-
ram semana passada de um debate 
na Câmara dos Deputados sobre a 
reforma da Previdência.

Será que dessa vez acerta?
Ao homenagear, nesta segunda-

feira, o presidente Jair Bolsonaro 
com a Medalha do Mérito Indus-
trial, a Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 
divulgou mais uma daquelas suas 
“projeções” para a economia do 
país, cujos resultados não tem se 
confirmado na prática. 

Desta vez, a Federação prevê 
que R$ 1,4 trilhão em investimen-
tos poderão ser materializados caso 
a reforma da Previdência seja apro-
vada no Congresso Nacional. O 
estudo fala em R$ 655 bilhões em 
investimentos públicos e R$ 729 
bilhões em investimentos privados 
que poderiam ocorrer com a mu-

dança na situação das contas públi-
cas e da confiança do setor privado.

O presidente da Firjan, Eduardo 
Eugênio Gouveia Vieira, disse que, 
além da melhora do déficit público, 
a reforma vai promover a retomada 
da confiança e estimular a ativida-
de econômica,  além de uma poten-
cial redução dos juros e da inflação.
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Setor elétrico não é restrito apenas a qual fonte é mais barata
É comum serem ouvidas 

frases como, por exemplo 
“a energia elétrica gerada 
a partir da fonte eólica é 
mais atrativa do que aquela 
gerada por uma usina nu-
clear, bastando ver os res-
pectivos custos de geração”. 
Proponho-me a mostrar que 
o planejamento do setor elé-
trico deve levar em conside-
ração outros aspectos, além 
da simples comparação dos 
custos de geração. Inclusive, 
o próprio cálculo do custo de 
geração deve ser repensado. 
A seguir, tenta-se explicar 
estas afirmações.

1 – Os aproveitamentos 
hidráulicos

Cada aproveitamento hi-
dráulico é único, tendo va-
zão, altura da queda d’água 
e necessidade de barragens 
para formação do lago dife-
rentes. Assim, não há a pos-
sibilidade de se falar em mó-
dulo de energia hidráulica. 
Já a geração térmica a com-
bustível fóssil ou biomassa, 
a nuclear, a eólica, a solar, 
além de outras, são modu-
lares. Desta forma, qualquer 
comparação com a geração 
hidráulica se dá através da 
escolha de um aproveita-
mento específico.

Para as energias que se 
expandem através de módu-
los pode-se falar em custo 
daquela energia, enquanto 
para a eletricidade de ori-
gem hidráulica fala-se do 
custo da energia gerada em 
cada hidrelétrica, especifica-
mente. É comum ouvir-se “a 
energia hidrelétrica é a mais 
barata de todas”. Seria mais 
preciso ouvir “aproveita-
mentos hidráulicos gerado-
res de energia elétrica com-
petitiva existem em grande 
número”.

No planejamento elétri-
co, as gerações hidrelétricas, 
para serem comparadas a ou-
tras opções de geração, preci-
sam ter o seu custo compos-
to do custo da geração mais 
o custo da respectiva trans-
missão. As hidrelétricas, na 
maioria das situações, estão 
distantes dos grandes cen-
tros consumidores e, assim, 
o custo da transmissão as 
penaliza. As gerações eólica 
e solar também requerem o 
mesmo cuidado.

2 – O conceito de ener-
gia firme

Este conceito é bastante 
natural. Se a disponibilida-
de de uma fonte geradora é 
variável em função da ocor-

rência de eventos da nature-
za, como chuvas, insolação e 
ventos, ela terá menor pos-
sibilidade de geração firme. 
O mercado consumidor de-
manda energia firme e, não, 
energia sujeita a intemperes.

A eólica e a solar são fon-
tes de geração intermitentes, 
pois podem ocorrer calma-
rias ou nuvens encobrindo o 
sol, o que acarreta oscilações 
na geração durante o dia. 
São também sazonais, por-
que a intensidade do vento 
ou a insolação são variáveis 
durante o ano.

A hidrelétrica é sazonal 
devido à variação pluviomé-
trica durante o ano ou de um 
ano para outro. Nestes casos, 
a energia firme a ser gerada 
é sempre descrita com uma 
probabilidade de ocorrência 
do valor. As térmicas movi-
das a combustível fóssil e a 
biomassa e a nuclear geram 
energia firme.

As fontes intermitentes e 
sazonais precisam ter unida-
des de sobreaviso, de prefe-
rência de energia firme, ou 
mesmo outra intermitente 
ou sazonal. É possível saber, 
através de cálculo estatístico e 
baseado em dados históricos, 
qual é a curva provável de ge-
ração de determinada unidade 
intermitente ou sazonal. As-
sim, a unidade de sobreaviso 
terá custos que precisam ser 
absorvidos pelas unidades que 
elas viabilizam.

Desta forma, está-se co-
metendo um erro ao se di-
zer que “o kWh eólico é 
mais barato que o kWh nu-
clear” por se estar compa-
rando valores de unidades 
diferentes. É como se fosse 
possível comparar cinco ba-
nanas com quatro abacaxis. 
Os defensores da geração 
a partir das energias solar e 
eólica afirmam que baterias 
capazes de armazenar ele-
tricidade para ser utilizada 
em momentos nublados ou 
de calmaria estão prestes a 
serem desenvolvidas. Con-
tudo, pelo conhecimento 
atual, isto não é possível. A 
geração eólica teve, nos últi-
mos anos, grandes desenvol-
vimentos tecnológicos que 
baratearam o corresponden-
te custo do kWh gerado, se 
houver vento.

O fato de a energia hi-
dráulica ser sazonal nunca 
foi problema durante muitos 
anos. Os governos militares, 
que existiram no país de 1964 
a 1985, garantiram o abaste-
cimento de eletricidade do 
país. Nesta época, a energia 

hidráulica era implantada de 
forma tal que, com um grau 
de confiabilidade de 95%, 
ela iria suprir boa parcela da 
necessidade de eletricidade, 
restando somente pequenas 
complementações térmicas. 
Assim, obras eram decididas 
e implantadas e não houve 
escassez de eletricidade no 
período.

A crítica justa que era 
feita à época era a priorida-
de dada aos investimentos 
na geração elétrica em de-
trimento dos investimentos 
sociais. Lembro-me de um 
palestrante, à época, dizer 
que não era justo a confiabi-
lidade de se ter energia elé-
trica ser praticamente igual 
à segurança que uma crian-
ça não iria morrer antes de 
completar um ano. A morta-
lidade infantil era alta, então.

3 – Reservatórios plu-
rianuais de hidrelétricas e 
usinas a fio d’água

Com relação à sazonalida-
de da fonte hidráulica, pode 
ser lembrado que os grandes 
lagos das hidrelétricas mais 
antigas serviam para esto-
car água para períodos com 
escassez de chuvas. Eram 
os reservatórios plurianuais. 
As usinas hidrelétricas com 
reservatórios plurianuais, 
como foram as primeiras a 
serem construídas, geravam 
eletricidade mais barata. As 
hidrelétricas construídas du-
rante os governos militares, 
recém-citadas, possuíam re-
servatórios plurianuais. Es-
tes reservatórios foram com-
batidos por ambientalistas 
por inundarem flora e fauna, 
e algumas vezes, inundavam 
até comunidades inteiras, ro-
dovias, ferrovias e áreas pro-
váveis de mineração.

Como já foi dito, estes 
lagos “regularizavam” as 
chuvas, à medida que um 
ano seco poderia usar água 
acumulada de ano chuvoso 
anterior. Com a crítica fe-
roz a eles, caiu-se em outro 
extremo, que foi o caso, por 
exemplo, de se perder uma 
capacidade adicional de 
6.000 MW em Belo Monte 
para evitar que uma comu-
nidade limitada de índios 
fosse inundada. A sociedade 
deveria encontrar um meio 
termo.

Por cerca de 40 anos 
(mais ou menos, entre 1950 
e 1990), grandes reservató-
rios foram construídos. Mas, 
há algum tempo, têm-se 
construído unicamente hi-
drelétricas a fio d’água. Elas 

usam a vazão do rio com tur-
binas a bulbo para a geração 
e não usam queda d’água, 
até porque praticamente não 
há queda. Como consequên-
cia, estas usinas não formam 
um grande lago. Com as res-
trições hoje existentes para a 
construção de novas hidrelé-
tricas, restam poucos apro-
veitamentos atraentes que 
podem vir a ser utilizados.

4 – Supermotorização de 
hidrelétricas

Como beneficio das hi-
drelétricas, surgiu também 
a ideia de colocação de uni-
dades geradoras adicionais, 
além das necessárias para 
a geração da energia firme 
planejada, visando ajudar a 
usina a acompanhar a “cur-
va diária de carga” ou a 
curva da demanda diária de 
eletricidade. O conjunto de 
gerador acoplado à turbina 
está sendo aqui chamado 
de “unidade geradora”. Este 
procedimento é chamado de 
supermotorização das hidre-
létricas, que resulta no aten-
dimento da curva de carga, 
mas, também, no decrésci-
mo do coeficiente de utiliza-
ção das hidrelétricas.

Esta supermotorização 
das hidrelétricas serviu tam-
bém para colocar energia no 
sistema quando as eólicas 
não podiam gerar por fal-
ta de vento. Acontece que, 
recentemente, como não se 
constrói mais hidrelétricas 
com reservatórios plurianu-
ais e como foram construí-
das muito poucas unidades 
geradoras de qualquer fonte, 
os reservatórios das hidrelé-
tricas chegaram a ficar em 
níveis críticos.

Por outro lado, um objeti-
vo que as nucleares não con-
seguem satisfazer a contento 
é o acompanhamento da cur-
va de carga.

5 – A estabilidade do Sis-
tema Elétrico

Após anos de construção 
de unidades geradoras de 
eletricidade e de linhas de 
transmissão elétrica, com-
plementadas por redes de 
abastecimento dentro das ci-
dades, foi criada uma malha 
de fornecimento e consumo 
de eletricidade, formalmente 
chamada de Sistema Interli-
gado Nacional (SIN).

Não iremos explicar tec-
nicamente, mas desejamos 
que seja aceito o fato que, 
nesse Sistema, se existir 
consumo nas extremidades 
da rede e não existir geração 

nestas extremidades, o Siste-
ma poderá se tornar instável.

Por outro lado, existir nas 
extremidades da rede um 
aproveitamento hidráulico 
ainda a ser instalado ou re-
giões com possibilidade de 
geração eólica ou solar será 
uma enorme casualidade. Na 
realidade, só se pode contar 
para estabilizar o Sistema 
com a construção, nas ex-
tremidades da rede, de uni-
dades geradoras térmicas a 
combustíveis fósseis ou a 
biomassa e de usinas nucle-
ares. A possibilidade de ins-
talação destas geradoras em 
qualquer local torna-se uma 
vantagem comparativa das 
mesmas.

6 – A decisão correta do 
passado

A adoção da opção hi-
dráulica pelo país ocorreu 
paulatinamente, começando 
com a construção das hidre-
létricas pioneiras de Minas 
Gerais, como Três Marias e 
Furnas, que possuem lagos 
com áreas consideráveis. 
Paulo Afonso no Nordeste é 
também uma das pioneiras.

Nesta época, dois grupos 
de pressão política, um liga-
do aos “barrageiros” (empre-
sas nacionais de engenharia e 
construções) e outro ligado a 
empresas estrangeiras do se-
tor de petróleo, queriam que 
o Brasil construísse usinas hi-
dráulicas e térmicas, utilizan-
do derivados de petróleo, res-
pectivamente. Os defensores 
das térmicas argumentavam 
que o insumo era muito ba-
rato, o que acarretava energia 
elétrica mais barata que a de 
origem hidráulica. O barril de 
petróleo, à época, custava me-
nos de três dólares.

Saiu vitoriosa a opção hi-
dráulica, que, hoje, resulta 
na de mínimo custo e tam-
bém é uma opção com baixa 
emissão de gases do efeito 
estufa na atmosfera. Esta 
decisão acertada compen-
sou outra errada, da mesma 
época, que foi a de basear o 
transporte de carga de longo 
curso através de rodovias, 
em detrimento dos transpor-
tes ferroviário e fluvial.

7 – O planejamento do 
setor

A tomada de decisão do 
setor elétrico se resume no 
ordenamento das entradas 
em operação das diversas 
opções tecnológicas de gera-
ção escolhidas, satisfazendo 
a demanda e a função-obje-
tivo previamente decidida. 

É claro que, posteriormente, 
precisa ser realizado o pla-
nejamento da transmissão da 
energia gerada.

As opções tecnológicas 
para geração, comprovadas 
comercialmente sem sub-
sídios governamentais, são 
a hídrica, as térmicas a de-
rivados de petróleo, a gás 
natural, a carvão mineral, a 
biomassa, a geração eólica e 
a nuclear.

A função-objetivo a ser 
otimizada pode ser composta 
por diversos objetivos como, 
por exemplo, minimização 
do custo da energia gerada, 
minimização da emissão de 
gases do efeito estufa, maxi-
mização das compras locais, 
maximização da contratação 
de engenharia no país, maxi-
mização das encomendas de 
desenvolvimentos tecnoló-
gicos no país, contribuição 
máxima à geração de em-
prego no país, obtenção má-
xima de saldo em divisas do 
empreendimento, impacto 
mínimo ao meio ambiente, 
minimização da probabilida-
de de acidentes e, por ai, vai.

Um modelo matemático 
que vise a satisfação simul-
tânea de todos estes obje-
tivos é impraticável. No 
entanto, buscar unicamente 
minimizar o custo da energia 
gerada é primário. Para con-
tornar a dificuldade, pode-se 
buscar soluções que otimi-
zem alguns destes objetivos 
e, depois, avaliar como estas 
soluções se comportam com 
relação aos demais critérios 
de avaliação.

Causa extrema estranheza 
quando empresas estrangei-
ras ou mesmo organismos 
internacionais se propõem 
a modelar simploriamente o 
sistema elétrico brasileiro, 
único no mundo. A Noruega 
e o Canadá têm sistemas com 
alguma semelhança ao bra-
sileiro. O grupo Eletrobras 
tinha uma modelagem muito 
superior a qualquer um dos 
esboços estrangeiros.

Após esta descrição das 
questões envolvidas no 
processo de decisão do se-
tor elétrico, fica claro que 
este processo é comple-
xo. Portanto, é ingênua ou 
mal intencionada a frase de 
abertura deste texto. Se o in-
terlocutor é pouco informa-
do e merece consideração, a 
melhor resposta será: “Você 
tem meia hora?”

q  Paulo Metri
Conselheiro do Clube de 

Engenharia.

Ressaca do Imposto de Renda traz lições importantes
Terminada a maratona 

do Imposto de Renda, épo-
ca tão sofrida para muitos, 
a vontade mesmo é de pen-
sar no assunto apenas em 
abril do ano que vem. Afi-
nal, há muito que se viver 
ainda este ano, como as 
férias escolares e come-
morações como o Natal. 
Enquanto uma clareada nos 
pensamentos nunca é de-
mais, não deixe o início do 
planejamento da próxima 

Declaração do Imposto de 
Renda para depois. Quanto 
antes você se organizar e 
buscar orientação, melhor.

O período pós-marato-
na do Imposto de Renda 
é a hora de revisar e já se 
preparar, sim, para o pró-
ximo. É importante que, a 
cada passo de suas deci-
sões financeiras, você se 
informe e tenha certeza do 
que aquilo significa para a 
sua Declaração de Imposto 

de Renda do ano seguin-
te. É importante lembrar, 
por exemplo, que parte do 
rendimento de aplicações
como o PGBL ou o VGBL 
são tributáveis. Muita 
gente não sabe disso e fica 
sabendo apenas na hora 
do resgate. Ou seja: acaba 
caindo na malha fina e tem 
que devolver parte de seu 
dinheiro para o Leão.

É por isso que o acompa-
nhamento profissional em 

cada uma de suas decisões 
financeiras é imprescindível. 
Cada transação, cada inves-
timento e cada despesa afeta 
seu imposto de renda e, de 
maneira ainda mais impor-
tante, sua declaração.

Com isso em mente, é 
importante lembrar que 
nada pode ser feito a esmo. 
Guarde todas suas notas fis-
cais, por mais insignificantes 
que elas possam parecer. Na 
hora de grandes transações, 

então, como a aplicação em 
fundos de investimento, do-
ações efetuadas, recebimen-
to de heranças ou compras 
e vendas de bens materiais 
como casas ou carros, a im-
portância triplica. Saiba que 
tudo isso é tributado e pode 
fazer uma diferença enorme 
em 2020.

Ou seja, como quase tudo 
na vida, o importante é se 
manter organizado e buscar 
ajuda profissional quando 

for necessário. Deixar tudo 
para o mês de abril pode, 
sim, ser prejudicial ao seu 
bolso. A única maneira de 
se antecipar às surpresas que 
o Leão guarda é buscar in-
formação e conhecimento, 
disponibilizados por consul-
tores financeiros e demais 
profissionais da área.

q  Dora Ramos
Diretora da Fharos 

Contabilidade.
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Cadastro positivo fere a  
Lei de Proteção de Dados?

A partir da vigência da nova lei do cadastro positivo, 
a inclusão dos dados dos consumidores passará a ser au-
tomática (modelo opt-out) – quando antes era necessária 
a autorização. Caso os usuários optem por não terem suas 
informações expostas, deverão solicitar expressamente a 
exclusão aos órgãos responsáveis. Na contramão disso, 
a Lei Geral de Proteção aos Dados (LGDP) fala expres-
samente da necessidade do consentimento dos usuários 
antes de realizado o tratamento dos dados, explica Lu-
iza Himmelstein Moreira Leite, advogada associada da 
SBAC Advogados, especializada em propriedade in-
telectual e novos negócios pela FGV.

“Ainda que a necessidade de consentimento prevista 
na Lei de Proteção de Dados não seja absoluta, para 
esse caso entendo que seja uma proteção necessária ao 
consumidor, que se verá em uma posição vulnerável na 
hipótese de ter uma compra negada por ter exercido seu 
direito de retirar suas informações do banco de dados. De 
qualquer forma, diante da imaturidade de ambas as leg-
islações, o resultado efetivo dessa afronta somente será 
verificado com o tempo e entendimentos que forem for-
mulados pelas autoridades competentes”, analisa Luiza 
Himmelstein.

Muito além do diesel
As empresas de transporte e logística têm direito a cer-

ca de R$ 2 bilhões como ressarcimento de cobrança in-
devida de PIS/Cofins nos últimos cinco anos. O cálculo 
foi feito pelo escritório de advocacia Juveniz Jr., Rolim 
Ferraz, com base no Recurso Especial 1.221.170, que 
levou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a considerar 
ilegal o critério de lançamento de crédito dos impostos 
previsto nas instruções normativas 247 de 2002 e 244 
de 2004.

A decisão do STJ não só gera uma redução do valor de 
PIS/Cofins pago pelo empresário, como também a pos-
sibilidade de o contribuinte recuperar esses cinco anos 
do que ele pagou. O critério para apurar o PIS e a Cofins, 
para quem está no regime não cumulativo, vai mudar, de 
forma que a empresa poderá deduzir outros insumos do 
processo de produção de bens ou prestação de serviço 
que antes lhe era vedado. Mas isto desde que, compro-
vadamente, seja atestado de que esse insumo era essen-
cial, indispensável para a atividade dele.

País mais longe da autonomia
O Brasil caiu da 17ª para a 25ª – e última – posição 

ente os países mais preparados para utilização de veícu-
los autônomos. Fomos superados por Rússia, México e 
Índia, entre outros. O ranking foi elaborado pela KPMG, 
que destaca que “o desempenho brasileiro poderia ser 
impulsionado por novos programas de incentivo para 
veículos focados em eficiência, segurança e pesquisa”.

Só que o governo faz cortes em cima de cortes na ver-
ba destinada a pesquisa no Brasil. Cientistas brasileiros 
vão procurar espaço em outros países. E nós comprom-
etemos nosso presente e o futuro.

A ver aviões
A Decolar deixou na mão clientes que compraram 

pacotes de viagem pela agência e que incluíam voos da 
Avianca. Apesar de a companhia aérea estar suspenden-
do voos há 2 meses, a Decolar não realocou todos. Para 
alguns consumidores, mandou se virarem com a Avianca 
no aeroporto.

Rápidas
O presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Júnior, é 

o convidado da próxima reunião da política Olho no Olho 
do Secovi-SP. Ele traçará perspectivas econômicas para 
o cenário nacional e internacional, nesta quarta-feira, a 
partir do meio-dia *** A Unidade de Negócios Global de 
Consumer Healthcare da Sanofi anunciou Joaquín Orte-
ga como novo diretor de Marketing *** O Painel Tele-
brasil 2019 começará nesta terça-feira, em Brasília, com 
o tema central “Transformação Digital para o novo Bra-
sil” *** A Central do Brasil (RJ) recebe quarta e quinta-
feira posto volante da Secretaria de Estado de Saúde, em 
evento em parceria com a SuperVia, para aplicar vacinas 
contra a febre amarela e a gripe *** Nesta sexta-feira, 
o Passeio Shopping promoverá uma Oficina de Arte e 
Reciclagem, das 14h às 16h *** O projeto “Ponto de 
Leitura” do Sesc volta ao Caxias Shopping no dia 25 *** 
Com apoio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
a oitava edição do Green Rio, evento sobre a Economia 
Verde, será realizada a partir desta quinta-feira até sába-
do, na Marina da Glória. Inscrições em greenrio.com.
br *** Representantes das centrais sindicais se reúnem, 
nesta terça-feira, com o relator da reforma da Previdên-
cia, deputado Samuel Moreira. O encontro acontece, às 
11 horas, na Câmara. Assine o Monitor Mercantil

IDEIASNET S.A. 
CNPJ/MF Nº 02.365.069/0001-44 - NIRE Nº 3.330.016.719-6

Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/05/2019. 
(1) Data, Horário e Local: Aos 02/05/2019, às 12h, por teleconferência,
foi realizada Reunião de Conselho de Administração da Ideiasnet S.A.
(“Ideiasnet” ou “Cia.”). (2) Mesa: O Sr. Carlos Eduardo Reis da Matta
assumiu a presidência da reunião e nomeou a mim, Bernardo Werther
de Araujo para secretariá-lo. (3) Presença: A totalidade dos membros do
Conselho de Administração, Srs. Carlos Eduardo Reis da Matta, Ronaldo
Esteves Borgerth Teixeira, Bernardo Werther de Araujo, Martin Edward
Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro Henrique Faria de Morais,
e os diretores Srs. Sami Amine Haddad e Renata Cristina Saettler Reis.
(4) Ordem do Dia: Deliberar sobre: i. a nomeação do Presidente do
Conselho de Administração da Cia.; ii. a eleição dos membros da Diretoria
da Cia. para um mandato unificado de 1 ano; e iii. a eleição dos membros
do Comitê de Remuneração da Cia. para um mandato unificado de 1
ano. (5) Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes:
i. Foi aprovada a nomeação do Sr. Carlos Eduardo Reis da Matta como
Presidente do Conselho de Administração da Cia.. ii. Foi aprovada a
reeleição dos seguintes senhores como membros da Diretoria da Cia., os
quais tomam posse em seus cargos no mesmo ato, mediante assinatura
no livro próprio, para exercer os respectivos mandatos pelo período de 1
ano ou até a posse de seus sucessores, declarando que não se encontram
impedidos de exercer a administração da Cia., por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade: (a) Sami Amine Haddad, brasileiro, casado,
engenheiro, domiciliado na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, sala 901 parte,
Ipanema/RJ, RG nº 129.095.45-1 (IFP-RJ) e CPF/MF nº 024.817.717-61,
como Diretor Presidente e de Relações com Investidores, acumulando, na
forma do Estatuto Social da Cia., a responsabilidade pela gestão de risco e
pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, e 
da Instrução CVM 558/2015, e ainda, por força do art. 10 da Instrução CVM
301/1999, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações relativas à
prevenção e combate à lavagem de dinheiro; e (b) Renata Cristina Saettler 
Reis, brasileira, engenheira, casada, domiciliada na Rua Visconde de Pirajá, 
nº 495, sala 901 parte, Ipanema/RJ, RG nº 912.784 (SSP-ES) e CPF/MF nº
009.666.117-80, como Diretora Administrativa Financeira, acumulando, na
forma do Estatuto Social da Cia., a responsabilidade pela administração de
carteiras de valores mobiliários, na categoria gestão de recursos, conforme
estabelecido na Instrução CVM 558/2015. iii. Foi aprovada a eleição dos
Srs. Carlos Eduardo Reis da Matta, Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira e
Chad Randall Hollingsworth como membros do Comitê de Remuneração da 
Cia. para um mandato de 1 ano. (6) Encerramento: Findos os assuntos da
Reunião do Conselho de Administração da Ideiasnet, e nada mais havendo
a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata que, após lida e achada
conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. RJ, 02/05/2019. 
Assinaturas: Carlos Eduardo Reis da Matta, Presidente; Bernardo Werther
de Araujo, Secretário; Ronaldo Esteves Borgerth Teixeira, Martin Edward
Patterson, Chad Randall Hollingsworth e Pedro Henrique Faria de Morais.
Bernardo Werther de Araujo - Secretário da Mesa. JUCERJA em 09/05/2019 
sob o nº 3606150. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário.

Governo gastará R$ 37 milhões para 
divulgar reforma da Previdência
Campanha 
publicitária  
vai até meados  
de julho 

O governo gastará R$ 37 
milhões na campanha publi-
citária em defesa da reforma 
da Previdência. O anúncio 
do lançamento foi feito nesta 
segunda-feira pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, em ceri-
mônia realizada no Palácio 
do Planalto. Com o slogan 
“Nova Previdência. Pode 
perguntar”, as peças trazem 
pessoas comuns fazendo 
perguntas sobre a proposta 
em tramitação no Congres-
so. Elas vão ao ar a partir 
desta segunda até meados de 
julho, prazo, ao que tudo in-
dica, é o esperado pelo pró-
prio governo para a aprova-
ção da reforma .

A campanha, que será 

veiculada em jornais, emis-
soras de rádio e televisão, 
internet, mídias sociais, 
mídia exterior e painéis 
de aeroportos, rodoviárias 
e estações de metrô, foi 
formulada pela Secretaria 
Especial de Comunicação 
Social da Presidência da 
República (Secom) e exe-
cutada pela agência Art-
plan, que venceu uma con-
corrência entre a Calia e 
NBS.

Em fevereiro último, a 
Artplan tinha vencido a 
concorrência para a realiza-
ção da campanha “A nova 
Previdência é para todos. É 
melhor para o Brasil”. Cou-
be a Daniel Braga entregar 
o briefing da campanha às 
agências concorrentes.. Ele 
é consultor do Ministro da 
Economia paulo Guedes e 
trabalhou nas campanhas 
de João Doria (PSDBB) 
para o Governo de São Pau-
lo, para Henrique Meirelles 
(MDB) candidato a presi-
dente da República, além 

de cooperar no governo de 
Michel Temer.

Agrado ao Congresso

Em seu discurso, Bolso-
naro fez um aceno ao Con-
gresso Nacional, lembrando 
que cinco dos seus ministros 
são oriundos do Parlamento 
e que ele valoriza o Poder 
Legislativo, que dará a pa-
lavra final sobre a matéria. 
“Nós valorizamos, sim, o 
Parlamento brasileiro, que 
vai ser quem vai dar a pa-
lavra final nessa questão da 
Previdência, tão rejeitada 
ao longo dos últimos anos. 
Mas, quando se tem, à sua 
frente, os números concretos 
da Previdência, muita gente 
muda de ideia”, afirmou.

Também fez questão de 
citar os presidentes da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, e do Senado, Davi Al-
columbre, pelo apoio que têm 
dado à reforma. Dirigindo-se 
aos parlamentares presen-
tes à cerimônia, o presiden-

te afirmou que está aberto a 
conversar, o que só não faz 
mais por falta de agenda. Ele 
disse, no entanto, esperar que 
não haja muitas mudanças no 
texto original da proposta de 
emenda constitucional envia-
da pelo governo.  

Segundo o chefe da Se-
com, Fábio Wajngarten, pes-
soas comuns, que não eram 
atores, participaram com 
perguntas do que seriam as 
principais dúvidas sobre a 
reforma da Previdência. Na 
campanha publicitária, es-
sas dúvidas são respondidas 
por apresentadores em estú-
dio. “Toda a campanha vai 
ser ancorada nesse guarda-
chuva da ‘Nova Previdência, 
pode perguntar’. A campa-
nha exibirá transparência, 
confiança e credibilidade. 
Todas as peças publicitárias 
serão compostas desse selo 
‘essa é a verdade’, para con-
trapor à enxurrada de fake
news que o tema vem en-
frentando”, afirmou durante 
a cerimônia de lançamento.

Crise global gera retração de investimento estrangeiro
A semana em curso será 

relevante para a precifica-
ção dos ativos financeiros. 
Na arena doméstica, há a 
divulgação de indicadores 
relevantes: Sondagem Indus-
trial, da CNI, a Sondagem 
do Consumidor, da FGV, e 
o IPCA-15, nos dias 22, 23 e 
24, respectivamente. As aten-
ções, entretanto, estarão con-
centradas em dados externos. 
Desta terça-feira até quinta-
feira serão conhecidos o re-
latório do Perspectivas Eco-
nômicas da OCDE, a ata do 
Comitê de Política Monetária 
norte-americano (FOMC), 
e o PIB alemão, respectiva-
mente. Essas divulgações 
afetarão as percepções acerca 
do dinamismo das economias 

centrais e impactos em eco-
nomias emergentes.

Para o Mapfre Investimen-
tos, é fato que o quadro externo 
é de desaceleração econômica. 
O crescimento chinês arre-
fece, e a economia europeia 
perde ímpeto. O balanço de 
riscos para a economia global 
se mostra negativo. A escalada 
das tensões comerciais, o risco 
de um Brexit não negociado e 
dados persistentemente fracos 
na Europa podem enfraque-
cer ainda mais o crescimento. 
Diante disso, a perspectiva 
para o cenário global é de 
aumento da aversão a risco, 
preferência por carteiras sem 
ativos de risco, spreads amplos 
em títulos de risco, condições 
financeiras mais restritas e re-

alocação dos fluxos de capitais 
em detrimento de economias 
emergentes.

Curioso verificar que no 
Brasil, a despeito desse qua-
dro internacional adverso, o 
Investimento Direto no país 
(IDP) continua em alta, acu-
mulando US$ 88,5 bi nos últi-
mos 12 meses, valor só supe-
rado em 2011. Vale verificar 
que, ao contrário do IDP, o In-
vestimento Direto Estrangeiro 
(IDE) é decrescente, com US$ 
57 bi acumulados. Esse valor 
só é superior ao acumulado 
em 2009 e 2015. A atual di-
ferença entre o IDP e IDE, de 
US$ 31,5 bi, é a mais elevada 
em toda a séria do BCB, ini-
ciada em 1995.

O que explica essa 

diferença?m questiona o Ma-
pfre. “Como se sabe, há dife-
renças metodológicas entre o 
IDP e o IDE. O IDP contem-
pla o ingresso de recursos de 
filiais de empresas brasileiras, 
ao contrário do IDE. Esses 
recursos somaram US$ 31 
bilhões nos últimos 12 meses, 
ou 98% da diferença entre IDP 
e o IDE. Ou seja, o ingresso 
de investimentos de empresas 
estrangeiras, ao contrário do 
sugerido pelo IDP, está em 
retração. Isso reflete o cenário 
internacional adverso comen-
tado acima, de retração de flu-
xos de capitais. O baixo dina-
mismo da economia brasileira 
e as incertezas acerca da refor-
ma da previdência favorecem 
essa tendência.”

‘Mitos’ comparando contas públicas a orçamento doméstico
“É uma metáfora equivo-

cada, que não funciona, sim-
plesmente. Do ponto de vista 
técnico, teórico-econômico, 
ela não se sustenta”. A ava-
liação é do economista Pedro 
Rossi. professor do Instituto 
de Economia da Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp) que, juntamente 
com Eduardo Moreira con-
sideram uma “falácia”, de 
cunho “machista” o argu-
mento muito comum utiliza-
do por especialistas da mídia 
tradicional, e até mesmo 

por porta-vozes do governo, 
de que a gestão das contas 
públicas deveria seguir os 
mesmos princípios utiliza-
dos pelas donas de casa na 
administração do orçamento 
doméstico.

“É uma metáfora equivo-
cada, que não funciona, sim-
plesmente. Do ponto de vista 
técnico, teórico-econômico, 
ela não se sustenta”, afirma 
Rossi, que também é profes-
sor do Instituto de Economia 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Em 

vídeo, eles apresentam três 
argumentos centrais para 
desfazer tal mistificação que, 
além de ser tecnicamente 
equivocada, agrava as condi-
ções econômicas de um país 
em dificuldade.

Primeiro, as famílias, não 
definem a própria renda, ao 
contrário dos governos, que 
podem reduzir ou aumentar 
a arrecadação, via impostos 
e tributos, após deliberação 
do Congresso. A segunda 
diferença é que parte signi-
ficativa dos gastos públicos 

retornam necessariamente 
ao Estado novamente na 
forma de arrecadação de tri-
butos.

Por fim, os Estados nacio-
nais, além de poderem estabe-
lecer de antemão o seu nível 
de endividamento, definem a 
taxa a ser cobrada sobre essa 
dívida. Em último caso, ainda 
podem imprimir dinheiro ou 
títulos da dívida, saídas que 
não estão à disposição de uma 
“dona de casa”, ou de “chefes 
de família”, sejam homens ou 
mulheres.
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Liberdade Econômica  
(MP 881/2019) –  
Lei do Bem? – Parte 3

Sempre disse que qualquer lei nova, em sentido amplo, 
gera um desassossego inicial, uma instabilidade jurídica, 
e não pode ser diferente. A MP 881/2019 trata das Em-
presas Individuais de Responsabilidade Limitada – Eireli, 
introduzida em nosso ordenamento jurídico, art. 980-A do 
Código Civil, pela Lei 12.441/2011. De forma simples: 
a Eireli não é uma sociedade, é uma pessoa jurídica de 
direito privado (Código Civil, art. 44,VI), constituída por 
uma única pessoa física ou jurídica. O capital não pode ser 
que não será inferior a 100 vezes o maior salário-mínimo 
vigente no país.

A criação da Eireli deu-se basicamente para aquecer a 
economia, incentivar empresários individuais a não mais 
terem seu patrimônio pessoal comprometido e acabar com 
a chamada sociedade fictícia, em que um dos sócios detém 
quase que a totalidade do capital social e o outro, uma par-
cela ínfima, tudo com propósito de fugir da ilimitação de 
responsabilidade. Com a constituição da Eireli, uma vez 
integralizado o capital exigido por lei, o titular, seja pessoa 
física, seja jurídica, não mais assume qualquer responsa-
bilidade, salvo nos casos de fraude, em que se admite a 
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica.

Durante muito tempo, doutrinadores se debatiam quan-
to à natureza da Eireli, se pessoa jurídica ou sociedade 
unipessoal. Essa discussão não tem mais sentido, pois o 
próprio Código Civil e diversas Jornadas no Conselho 
Nacional de Justiça firmaram entendimento que se trata 
de pessoa jurídica. Sempre defendi a tese que a criação 
da Eireli como fomento da economia não iria atender ao 
propósito a que se destinava, em especial pelo alto valor 
do capital mínimo a ser integralizado, e da discussão em 
torno das atividades que a Eireli poderia exercer, ou seja, 
exclusivamente empresariais, ou as elencadas no parágra-
fo único do art. 966 do Código Civil.

Explico melhor: a Eireli somente poderia desenvolver 
atividade empresarial e ter seu registro unicamente na Jun-
ta Comercial, ou também quem exercesse atividades artís-
ticas, intelectuais e científica também poderia ser titular 
de uma Eireli, como por exemplo, um médico, arquiteto, 
dentista etc., com os atos da pessoa jurídica registrados 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas? Pois bem, a MP 
881/2019 trata da Eireli em um único parágrafo, incluído 
no art. 980-A do Código Civil:

§ 7º – Somente o patrimônio social da empresa res-
ponderá pelas dívidas da empresa individual de respon-
sabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, 
em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a 
constitui, ressalvados os casos de fraude. (Incluído pela 
Medida Provisória 881, de 2019)

Confesso que tive que reler várias vezes a regra para 
tentar entender a “vontade do legislador”. Vamos aos 
questionamentos:

1) a Eireli não é uma sociedade, logo, não tem patrimô-
nio social;

2) o princípio da autonomia patrimonial é basilar, ou 
seja, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com 
o patrimônio de seus sócios ou de seu titular, salvo nas hi-
póteses legais, exemplo: sociedade em comum, sociedade 
em comandita por ações e sociedade em nome coletivo.

3) é obvio que comprovada a fraude, em qualquer hi-
pótese, não somente na Eireli, que o patrimônio de quem 
praticou a fraude vai ser atingido.

Pergunta que não quer calar: será que quem redigiu o 
novo parágrafo sétimo sabia o que estava escrevendo? 
Caros leitores, por hora vamos ter esperança que vai dar 
certo, afinal, somos brasileiros!

Brasil é o país que mais 
investe em startup na AL

De acordo com pesquisa 
divulgada pela Associação 
para Investimento de Capital 
Privado na América Latina 
(Lavca), o Brasil foi o país 
que mais investiu em startups 
nos últimos dois anos e lide-
rou o ranking composto por 
México, Chile, Colômbia, 
Argentina e Peru, respecti-
vamente. Intitulado “Inside 
Another Record Breaking 
Year”, o estudo realizado 
pela organização sem fins lu-
crativos, revela que os inves-
timentos de capital de risco 
(chamado de venture capital) 
em startups latino-america-
nas quadruplicou desde 2016, 
saltando de US$ 500 milhões 
para um recorde de US$ 2 bi-
lhões, registrado em 2018.

Segundo o levantamento 
anual, o Brasil somou 259 
deals (ofertas de investimen-
to) e ficou na frente do Mé-
xico, com 89 deals, e do Chi-

le que obteve 49, em 2018. O 
unicórnio brasileiro, Ifood, 
foi a startup que mais rece-
beu aportes, alcançando a 
marca de US$ 500 milhões, 
seguida da colombiana Rap-
pi, que recebeu dois grandes 
investimentos (US$ 217 e 
US$ 185 milhões) e as bra-
sileiras Nubank (US$ 150 
milhões) e Loggi (US$ 111 
milhões). As fintechs foram 
as que mais movimentaram 
deals, cerca de 25% do total 
de investimentos. Já em rela-
ção aos valores investidos, o 
setor de logística e distribui-
ção recebeu a maior quantia 
de aportes, com 46%, segui-
do das fintechs (25%) e o se-
tor de transportes (7%).

Citada na pesquisa na 
fase de seed (investimento 
semente), a Bossa Nova In-
vestimentos é líder absoluta 
sendo responsável por 1 em 
cada 4 aportes realizados na 

América Latina, em 2018. A 
empresa fechou o ano com 
115 deals e pretende fazer 
150 novos aportes em 2019. 
“Os números comprovam 
que há um potencial assom-
broso no Brasil em relação 
a novos negócios e um mar 
imenso em que se pode na-
vegar. O mais importante, 
neste sentido, é aproximar as 
startups promissoras de in-
vestidores qualificados”, re-
vela Pierre Schurmann, CEO 
da Bossa Nova.

O executivo é otimista 
ao lembrar do desafio que a 
empresa assumiu de inves-
tir em mil startups até 2020. 
“Atuamos em um GAP do 
mercado que são os chama-
dos investimentos pré-seed, 
quando a startup necessita 
não apenas de dinheiro mas 
de apoio para desenvolver 
sua estratégia e modelo de 
negócio. Avaliamos o de-

sempenho das empresas 
desde os primeiros estágios 
e acompanhamos toda a sua 
jornada”, explica. Além da 
entrada de novos fundos de 
investimentos, outra tendên-
cia observada por Pierre é 
o aumento do interesse das 
family offices com capital 
nacional pelas startups.

Questionado sobre a pos-
sibilidade do mercado cami-
nhar para uma bolha, Pierre 
é enfático: “temos ainda 
muitos projetos acontecendo 
e empreendedores prontos 
para receber investimentos 
até que o mercado iniciei um 
possível alerta de saturação 
que é quando se tem mais 
capital do que ativos dispo-
níveis”. Para o empresário, o 
Brasil deve surfar um cres-
cimento anual de 50% no 
mercado de venture capital 
nos próximos três anos, pelo 
menos.

Paraguai dá um passo 
atrás no combate ao 
contrabando de cigarros

O parlamento paraguaio 
deu ontem um duro golpe no 
combate ao contrabando de 
cigarros na América Latina: 
por 30 votos a 13, os sena-
dores do país derrubaram 
um projeto de lei que previa 
o aumento dos impostos co-
brados sobre os cigarros pro-
duzidos no país de 18% para 
30%. Com isso, o país vizi-
nho segue sendo um dos que 
cobra a menor tarifa sobre os 
cigarros em todo o mundo: 
em uma lista da OMS com 
192 países, o Paraguai é um 
dos dez países que menos ta-
xam o cigarro no planeta. Já 
o Brasil, que taxa os cigarros 
em média em 71%, possui 
impostos mais elevados do 
que países como a Alema-
nha, Estados Unidos, Japão, 
Canadá e Suíça.

Para Edson Vismona, 
presidente do Instituto 
Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO), essa é 
uma demonstração de que 
os legisladores paraguaios, 
em larga medida, não re-
conhecem a gravidade do 
problema. “O Paraguai age 
de forma conflitante quan-
do o tema é o combate ao 
contrabando de cigarros. 
Por um lado, o governo do 
presidente Mario Abdo Be-
nítez indica que pode vir a 
ratificar o Protocolo para 
a Eliminação do Comércio 
Ilícito de Tabaco (ITP na si-
gla em inglês), importante 
instrumento para o combate 
ao contrabando de cigarros 
em todo o mundo. Entretan-
to, o parlamento se recusa a 
adotar uma das principais 
premissas do documento, o 
aumento nos impostos so-
bre o produto”.

O contrabando de cigarros 
é hoje um problema enorme 
no Brasil: cerca de 54% do 
mercado de cigarros é ile-
gal, um aumento de 15 pon-
tos percentuais em relação 
a 2015. O comércio desses 
produtos financia o crime or-
ganizado, a violência urbana 
e coloca em risco a seguran-
ça pública e a economia do 
país. Além disso, o modelo 
tributário vigente no país 
está se mostrando ineficiente 

para reduzir o consumo.
Em 2018 o mercado na-

cional foi inundado com 
mais de 57 bilhões de cigar-
ros ilegais, enquanto que o 
consumo de produtos bra-
sileiros, legais, caiu para 48 
bilhões de unidades. Ao so-
mar o universo de cigarros 
ilegais e legais, é possível 
ver um aumento no consu-
mo no país: em 2017 foram 
consumidos 102,7 bilhões de 
unidades (49,2 ilegais e 53,5 
legais), número que foi para 
106,2 bilhões em 2018 (57,5 
ilegais e 48,7 legais).

Com mais da metade do 
que é consumido no Brasil 
sendo comercializado pelo 
preço médio de R$ 3,32 
(abaixo do preço mínimo 
definido por lei de R$ 5,00) 
as classes C, D e E estão 
consumindo cigarros a um 
preço que a própria comu-
nidade de controle do taba-
gismo considera ser um es-
tímulo ao aumento do con-
sumo. Isso evidencia a ine-
ficiência do atual sistema de 
tributação de cigarros como 
mecanismo de controle do 
tabaco, o que só reforça que, 
sem alterar a carga tributária 
global, mas sim reequilibrar 
os tributos dentro das cate-
gorias de produtos, não vai 
aumentar a quantidade de 
fumantes ou o consumo glo-
bal, apenas destinará parte 
deles de volta ao mercado 
legal.

Vismona afirma que a 
decisão dos parlamentares 
paraguaios solidifica a po-
sição do país como o maior 
fornecedor de cigarros con-
trabandeados do continen-
te. “Os fabricantes para-
guaios inundam os países 
vizinhos de cigarros, com 
estratégias como a distri-
buição de maços de cigar-
ros com 10 unidades, que 
não são vendidos por lá, 
mas que chegam ao Brasil e 
são comercializados por R$ 
1,50. Aqui, por lei os ma-
ços devem ter 20 unidades. 
A introdução desses maços 
menores tem como objetivo 
oferecer uma opção ainda 
mais barata para os consu-
midores”.

Estética in Rio 2019 terá 
captação de medula óssea

No III Congresso Multi-
disciplinar em Nutrição Fun-
cional, Esportiva, Estética & 
Gastronomia, na Estética in 
Rio, equipe de enfermeiros 
do HLA da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ estará no evento, de 25 
a 27 de maio, das 11h às 18h, 
coletando amostra e cadas-
trando doadores no Redome.

Segundo o Registro Nacio-
nal de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea, 4.824.231 
é o número de doadores ca-
dastrados e 850 o de pacien-
tes em busca de doador que 
não seja parente. Apesar do 
número muito superior de do-
adores, não é fácil encontrar 
a compatibilidade, por isso a 
importância do cadastro.

Entre as doenças que po-
dem ser curadas com o trans-
plante de medula estão: leu-
cemia, anemia aplástica, ane-
mia de fanconi, síndromes 
provocadas pela deficiência 

medular (síndromes mielo-
displásticas), linfomas, mie-
loma múltiplo, hemoglobino-
patias. tumores de testículos e 
neuroblastomas, entre outras.

Transplante de Fezes

No evento, outro tema 
que também aproxima esté-
tica e saúde é o “Transplante 
de fezes”. O nutricionista e 
doutor em Medicina Interna 
Sérgio Bello (PR) vai expli-
car se a técnica pode ou não 
salvar vidas. O transplante 
de fezes permite transferir 
fezes de uma pessoa saudá-
vel para outra pessoa com 
doenças relacionadas ao in-
testino, especialmente nos 
casos de colite pseudomem-
branosa, além de representar 
uma promessa no tratamento 
de outras doenças, como sín-
drome de intestino irritável, 
obesidade e, até, autismo, 
apontam pesquisas.
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COSME VELHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 18.311.361/0001-14

Balanços patrimoniais em 31/12/18 e 2017 (Em reais) Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Demonstrações dos resultados em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 2017 (Em reais)

Notas explicativas às Dfs. 31/12/18 e 2017 (Em reais)
1. Contexto Operacional: A Cia. é uma S.A. de capital fechado com sede no
Rio de Janeiro/RJ. A Cia. tem como acionista a VESUVIUS LBO - Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. A Cia. 
e suas controladas têm como principais atividades: • Locação de bens móveis
e espaços para a colocação de produtos eletrônicos, principalmente painéis
eletrônicos para a divulgação informatizada de publicidade e dados de interes-
se público ou particular; • Locação de horário e veiculação de mensagens e
dados de interesse público e particular em painéis eletrônicos; • Criação e re-
gistro de marca para os produtos eletrônicos comercializados e distribuídos,
incluindo a licença de uso de tais marcas para terceiros; • Prestação de serviço 
de programação de mensagens informatizadas; • Elaboração, execução e de-
senvolvimento de projetos para veiculação em painéis eletrônicos, por admi-
nistração, empreitada ou “sub-empreitada”; • Importação, exportação, comer-
cialização e distribuição de painéis eletrônicos para divulgação informatizada
e publicidade de dados de interesse público ou particular, equipamentos de
informática; peças, acessórios e demais produtos relacionados com mídia ele-
trônica; bem como a reparação, manutenção e instalação dos referidos bens e 
produtos; • Atividade de compra de equipamentos eletrônicos; • Assessoria a
terceiros, pessoas físicas e jurídicas, nas atividades relativas à gestão empre-
sarial; • Participação no capital social de outras sociedades como sócia, quo-
tista ou acionista; • Atividade de compra, venda, locação, importação de lâm-
padas e outros equipamentos elétricos. As DFs. individuais e consolidadas
foram aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 6/05/19. 
2. Políticas e bases para elaboração das DFs.: As DFs. individuais e conso-
lidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil emitidas pelo CFC. As principais políticas contábeis adotadas na prepa-
ração dessas DFs. estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo indicação 
contrária. 2.1. Base de elaboração e preparação: As DFs. individuais e con-
solidadas da Cia. foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As DFs. individuais da controladora fo-
ram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e são di-
vulgadas em conjunto com as DFs. consolidadas. As práticas contábeis ado-
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo CFC, que apro-
varam os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas do 
CPC. As DFs. individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que 
também é a moeda funcional da Cia. 2.2. Base de mensuração: As DFs. in-
dividuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exce-
to quando mencionado outra base de mensuração. A preparação das DFs. 
individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis brasileiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis pela Administração da Cia. Como 
o julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacio-
nadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente
podem divergir dessas estimativas. Na preparação das DFs. individuais e con-
solidadas, a Cia. adotou algumas variáveis e premissas derivadas de sua ex-
periência histórica, dentre outros fatores que entende como razoáveis e rele-
vantes. Os resultados poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas,
variáveis ou condições diferentes, mas as áreas onde julgamentos e estimati-
vas significativos foram feitos na preparação de tais DFs. individuais e conso-
lidadas. 2.3. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primei-
ra vez em 2018: CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente: O CPC 47, equi-
valente à norma internacional IFRS 15, substitui o CPC 17 (R1) - Contratos de
Construção (equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas
(equivalente à norma internacional IAS 18) e interpretações relacionadas e se
aplica, com exceções Ltda.s, a todas as receitas decorrentes de contrato com
cliente. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas para contabilizar a
receita proveniente de contrato com cliente e exige que a receita seja reconhe-
cida em um valor que reflita a contraprestação que a entidade espera receber
em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente. O CPC 47
exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos
os fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contra-
tos com seus clientes. A norma também especifica a contabilização dos custos
incrementais de obtenção de um contrato e os custos diretamente relaciona-
dos ao cumprimento de um contrato. Além disso, a norma exige divulgações
mais detalhadas. Em 2018, não ocorreram impactos da aplicação desta nor-
ma. CPC 48 - Instrumentos financeiros: O CPC 48 - Instrumentos financeiros,
equivalente à norma internacional IFRS 9, substitui o CPC 38 (equivalente à
norma internacional IAS 39) para períodos anuais com início a partir de 
1º/01/18, reunindo todos os três aspectos da contabilização de instrumentos
financeiros: classificação e mensuração; redução ao valor recuperável; e con-
tabilidade de hedge. a) Classificação e mensuração: De acordo com o CPC
48, os instrumentos de dívida são mensurados subsequentemente pelo valor
justo por meio do resultado, custo amortizado ou valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. A classificação toma por base dois critérios: o modelo
de negócios da Cia. para gerenciar os ativos e se os fluxos de caixa contratu-
ais dos instrumentos representam, exclusivamente, pagamentos de principal e 
juros sobre o valor do principal em aberto. b) Redução ao valor recuperável: A
adoção do CPC 48 alterou fundamentalmente a contabilização da Cia. para
perdas por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, substituindo a
abordagem de perda incorrida do CPC 38 por uma abordagem de perda de
crédito esperada para o futuro. O CPC 48 exige que o Grupo reconheça uma
provisão para perdas de crédito esperadas para o futuro para todos os instru-
mentos de dívida que não sejam mantidos pelo valor justo por meio do resul-
tado e ativos de contrato. A adoção do CPC 48, não gerou impactos relevantes 
em 2018. 2.3.1. Normas emitidas, mas ainda não vigentes 2018: Normas emi-
tidas, mas ainda não vigentes: CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento
Mercantil: O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, emitido
pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 - Leases, emitida em
janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06
(R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de 
operações de arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabili-
zem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço patrimo-
nial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do
CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arren-
datários arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computado-
res pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com
prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o ar-
rendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de
arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o ativo objeto duran-
te o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). Os arrendatários
devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o passivo de
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Os ar-
rendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrên-
cia de determinados eventos (por exemplo, uma mudança no prazo do arren-
damento, uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como re-
sultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais paga-
mentos). Em geral, o arrendatário reconhecerá o valor de reavaliação do
passivo de arrendamento como um ajuste ao ativo de direito de uso. Não há
alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC
06 (R2) em relação à contabilização atual de acordo com o CPC 06 (R1). Os
arrendadores continuarão a classificar todos os arrendamentos de acordo com
o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois
tipos de arrendamento: operacionais e financeiros. O CPC 06 (R2), que vigora
para períodos anuais iniciados a partir de 1º/01/19, exige que os arrendatários
e os arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas
no CPC 06 (R1). A Cia. está analisando a referida norma e não concluiu a
análise dos impactos. 2.4. Consolidação: As seguintes políticas contábeis
são aplicadas na elaboração das DFs.. 2.4.1. Combinações de negócios:
Combinações de negócios são registradas utilizando o método de aquisição
quando o controle é transferido para a Cia. A contraprestação transferida é
geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos identificá-
veis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente
para avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma
compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos
de transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os cus-
tos relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio. A contra-
prestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de rela-
ções pré-existentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resul-
tado do exercício. Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensura-
da pelo seu valor justo na data de aquisição. Se a contraprestação contingen-
te é classificada como instrumento patrimonial, então ela não é mensurada e
a liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais contrapres-

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Ativo 74.570.419 59.938.140 261.044.184190.101.047
Circulante 1.233.954 2.211.348 103.646.167 58.845.820
Caixa e equivalentes 
de caixa 4 1.111.191 2.096.493 23.767.398 17.439.251
Contas a receber 5 - - 56.505.183 35.223.439
Tributos a recuperar 6 121.070 114.703 8.248.049 3.977.328
Despesas pagas  
 antecipadamente - - 14.016.549 312.566
Partes relacionadas 7 - - - 805.072
Outros créditos 1.693 153 1.108.988 1.088.163

Não circulante 73.336.465 57.726.793 157.398.017131.255.227
Partes relacionadas 7 - - - -
Outros créditos - - 3.061.301 985.212
Investimento 8 73.336.465 57.726.793 - -
Imobilizado 10 - - 46.259.361 34.488.158
Intangível 9 - - 108.077.355 95.781.857

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Passivo e patrimônio líquido 74.570.419 59.938.140 261.044.184190.101.047
Circulante 475 2.835 104.052.092 49.949.387
Fornecedores - 2.183 38.671.353 24.304.447
Empréstimos e
 financiamentos 11 - - 55.893.087 18.999.840
Obrigações trabalhistas - - 2.983.164 1.430.992
Obrigações tributárias 475 652 6.005.209 4.513.973
Adiantamentos de 
clientes 13 - - 499.279 439.723
Outras contas a pagar - - - 260.412

Não circulante - - 56.460.328 57.378.436
Fornecedores - - 1.617.330 -
Empréstimos e financia-
mentos 11 - - 35.083.693 45.911.344
Obrigações tributárias - - 15.310.346 7.616.830
Contas a pagar aquisição 
de investimentos - - 2.442.837 3.416.471
Provisão para perdas 
com causas judiciais 12 - - 360.950 160.408
Outras contas a pagar - - 1.645.172 273.383

Patrimônio líquido 14 - - 25.961.820 22.837.919
Capital social 55.850.000 55.850.000 55.850.000 55.850.000
Reserva de capital 230.426 230.426 230.426 230.426
Reserva de lucros 18.489.518 3.854.879 18.489.518 3.854.879

Total de participação 
dos controladores 74.569.944 59.935.305 74.569.944 59.935.305
Total da participação 
de não controladores - - 25.961.820 22.837.919

Controladora Consolidado
Nota 2018 2017 2018 2017

Receita operacional 
líquida 15 - - 218.105.397 165.478.685
Custos dos produtos ven-
didos e serviços prestados - - (115.925.240) (86.817.508)
Lucro bruto - - 102.180.157 78.661.178
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais   16 (1.034.612) (913.250) (17.762.457) (14.874.180)
Despesas gerais e
 administrativas 17 (35.909) (24.475) (49.374.458) (31.936.651)
Venda de ativo imobilizado - - - 263.582
Outras receitas 
(despesas) - (20.550) (3.707.687) (6.515.244)
Lucro operacional (1.070.521) (958.276) 31.335.555 25.598.685
Despesas financeiras (313) (7.780) (9.209.046) (15.351.942)
Receitas financeiras 95.800 427.278 1.027.302 2.946.345
Resultado financei-
ro líquido 18 95.487 419.498 (8.181.744) (12.405.597)
Resultado de equi-
valência patrimonial 15.291.125 7.027.910 - -
Perdas/(ganho) com 
investimentos 318.548 (2.319.000) 318.548 (2.319.000)
Resultado antes do IR e 
contribuição social 14.634.639 4.170.132 23.472.359 10.874.088
IR e contribuição social - 
corrente - - (1.228.356) (1.627.412)
IR e contribuição social - 
diferidos - - - 572.474
Lucro líquido do exercício 14.634.639 4.170.132 22.244.003 9.819.150
Participação dos acionis-
tas controladores - - 14.634.639 4.170.132
Participação dos acionis-
tas não controladores - - 7.609.364 5.649.018

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro do exercício 14.634.639 4.170.132 22.244.003 9.819.150
Total do resultado abrangente 
do exercício 14.634.639 4.170.132 22.244.003 9.819.150
Participação dos acionistas 
controladores - - 14.634.639 4.170.132
Participação dos acionistas não
 controladores - - 7.609.364 5.649.018

Atribuído à Participação de Controladores

Participação
 de não 

controladores

Total do 
patrimônio

líquido
Capital 
social

Transação 
de capital

Reserva de 
capital -

 especial
 de ágio

Reserva 
Legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/16 (reapresentado) 43.150.000 (2.168.000) 2.398.426 - (315.253) - 43.065.173 12.987.693 56.052.866
Aumento de capital 12.700.000 - - - - - 12.700.000 - 12.700.000
Lucro do exercício - - - - - 4.170.132 4.170.132 - 4.170.132
Participação não controladores - - - - - - - 9.850.226 9.850.226
Reserva de lucros - - - - 4.170.132 (4.170.132) - - -
Saldos em 31/12/17 55.850.000 (2.168.000) 2.398.426 - 3.854.879 - 59.935.305 22.837.919 82.773.224
Aumento de capital - - - - - - - - -
Lucros acumulados - - - - - 14.634.639 14.634.639 7.609.362 22.244.001
Aquisição de participação de não controladores            - - - - - - - 3.990.479 3.990.479
Aquisição de não controladores - - - - - - - (8.475.939) (8.475.939)
Retenção de lucros - - - 731.732 13.902.907 (14.634.639) - - -
Saldos em 31/12/18 55.850.000 (2.168.000) 2.398.426 731.732 17.757.786 - 74.569.944 25.961.820 100.531.764

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 14.634.639 4.170.132 22.244.003 9.819.150
Itens que não afetam o caixa operacional
Encargos de empréstimos e  
 financiamentos                                   - - 6.826.092 9.669.723
Provisão para demandas judiciais       - - 200.542 -
Provisão para devedores duvidosos   - - 1.061.450 -
Depreciação e amortização                 - - 12.957.999 10.994.865
Resultado atribuído a 
não controladores - - (2.992.759) -
Equivalência patrimonial (15.291.125) (7.027.911) - (3.527.193)
Despesa com IR  
e contribuição social - - 1.228.356 1.054.938

(656.486) (2.857.779) 41.525.683 28.011.482
Aumento/(diminuição) nos ativos e 
passivos operacionais
Contas a receber - - (19.540.327) (14.803.755)
Tributos a recuperar (6.367) (114.701) (4.204.409) (1.509.662)
Outros ativos (1.541) 2.003 (14.671.883) 1.776.633
Fornecedores (2.183) (315) 13.870.342 10.281.302
Obrigações trabalhistas - - 1.258.531 (374.063)
Obrigações tributárias (177) 68 (1.583.142) 2.508.947
Outras contas a pagar - - 82.103 (4.933.635)
Caixa líquido das ativida-
des operacionais (666.754) (2.970.723) 16.736.898 20.957.250
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Caixa incorporado / 
consolidado - - 5.551.886 -
Aquisição de investimento (318.548) (7.681.000) (10.840.900) (1.681.000)
Aquisição de imobilizado 
e intangível - - (25.541.403) (8.775.878)
Aquisição de intangível 
- Ágio - - (3.075.240) (5.257.931)
Caixa líquido das ativida-
des de investimentos (318.548) (7.681.000) (33.905.657) (15.714.809)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de emprésti-
mos e financiamentos - - 45.000.000 62.000.000
Aumento de capital - 12.700.000 - 12.700.000
Aumento de capital de 
acionistas 
 não controladores - - 96.170 -
Aquisição de partici-
pação de acionistas e 
ex-acionistas - - 7.000.000 -
Aquisição de participa-
ção de acionistas não 
controladores - - (895.358) -
Pagamentos de emprés-
timos e financiamentos - - (27.703.907) (65.257.123)
Caixa líquido das ativida-
des de financiamentos - 12.700.000 23.496.905 9.442.877
Aumento líquido de caixa (985.302) 2.048.277 6.328.147 14.685.318
Caixa no início do exercício 2.096.493 48.215 17.439.251 2.753.933
Caixa no final do exercício 1.111.191 2.096.493 23.767.398 17.439.251

tações contingentes são mensuradas ao valor justo em cada data de relatório 
e as alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado do 
exercício. Se os planos de pagamento baseado em ações detidos pelos fun-
cionários da adquirida precisam ser substituídos (substituição de planos), todo 
ou parte do novo montante do plano de substituição emitido pelo adquirente é 
incluído na mensuração da contraprestação transferida na combinação de ne-
gócios. Essa determinação é baseada no valor de mercado do plano de subs-
tituição comparado com o valor de mercado do plano de pagamento baseado 
em ações da adquirida e na medida em que esse plano de substituição se 
refere a serviços prestados antes da combinação. 2.4.2. Participação de acio-
nistas não-controladores: A Cia. elegeu mensurar qualquer participação de 
não controladores na adquirida pela participação proporcional nos ativos líqui-
dos identificáveis na data da aquisição. Mudanças na participação da Cia. em 
uma subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas 
como transações de patrimônio líquido. 2.4.3. Controladas: A Cia. controla 
uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variá-
veis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de 
afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As DFs. de con-
troladas são incluídas nas DFs. consolidadas a partir da data em que a Cia. 
obtiver o controle até a data em que o controle deixar de existir. Nas DFs. in-
dividuais da controladora, as DFs. de controladas são reconhecidas por meio 
do método de equivalência patrimonial. 2.4.4. Perda de controle: Quando a 
entidade perde o controle sobre uma controlada, a Cia. desconhece os ativos 
e passivos e qualquer participação de não controladores e outros componen-
tes registrados no patrimônio líquido referente a essa controlada. Qualquer 
ganho ou perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. 
Se a Cia. retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação 
é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. 
2.4.5. Investimentos em entidades contabilizadas pelo método da equivalên-
cia patrimonial: Os investimentos da Cia. em entidades contabilizadas pelo 
método de equivalência patrimonial compreendem suas participações em co-
ligadas e empreendimentos controle em conjunto (joint ventures). As coliga-
das são aquelas entidades nas quais a Cia., direta ou indiretamente, tenha 
influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políti-
cas financeiras e operacionais. Para ser classificada como uma entidade con-
trolada em conjunto, deve existir um acordo contratual que permite à Cia. con-
trole compartilhado da entidade e dá a Cia. direito aos ativos líquidos da enti-
dade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e passivos especí-
ficos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual in-
clui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as DFs. in-
cluem a participação da Cia. no Lucro e prejuízo líquido do exercício e outros 
resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significati-
va ou controle conjunto deixa de existir. Nas DFs. individuais da controladora, 
investimentos em controladas também são contabilizados com o uso desse 
método. 2.4.6. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações 
intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de 
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi-
nados contra o investimento na proporção da participação da Cia. na investi-
da. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ga-
nhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de 
perda por redução ao valor recuperável. 2.5. Caixa e equivalentes de caixa: 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui 
caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 
90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediatas ou 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valo-
res de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balan-
ços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. 2.6. Ativos 
financeiros: Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração 
subsequente: Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um 
ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade. i) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e 
mensuração: Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. 
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das 
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo 
de negócios da Cia. para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção 
das contas a receber de clientes que não contenham um componente de fi-
nanciamento significativo, a Cia. inicialmente mensura um ativo financeiro ao 
seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo finan-
ceiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber 
de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo 
são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo com o CPC 
47. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo
amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele
precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de prin-
cipal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. O
modelo de negócios da Cia. para administrar ativos financeiros se refere a
como ele gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O mode-
lo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de flu-
xos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. As
compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos den-
tro de um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (ne-
gociações regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data 
em que a Cia. se compromete a comprar ou vender o ativo. Mensuração sub-
sequente: Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são
classificados em quatro categorias: • Ativos financeiros ao custo amortizado
(instrumentos de dívida). • Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados
(instrumentos de dívida). • Ativos financeiros designados ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e per-
das acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patri-
moniais). • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos fi-
nanceiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida). Esta categoria é a
mais relevante para a Cia. A Cia. mensura os ativos financeiros ao custo
amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo finan-
ceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ati-
vos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais. • Os termos
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros
sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortiza-
do são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e
estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhe-
cidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redu-
ção ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Cia. ao custo amortizado
incluem contas a receber de clientes e empréstimos a controladas. Ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instru-
mentos de dívida). A Cia. avalia os instrumentos de dívida ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes se forem atendidas ambas as condi-
ções a seguir: • O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios
cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de
caixa contratuais. • Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem,
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente,
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Para os
instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-

tes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de re-
dução ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado 
e calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconheci-
das em outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, 
a mudança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abran-
gentes é reclassificada para resultado. A Cia. não possuía em 31/12/18 e 
2017 instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (instrumentos patrimoniais). No reconhecimento ini-
cial, a Cia. pode optar, em caráter irrevogável, pela classificação de seus ins-
trumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes quando atenderem à definição de patrimônio líquido nos 
termos do CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem 
mantidos para negociação. A classificação é determinada considerando-se 
cada instrumento, especificamente. Ganhos e perdas sobre estes ativos finan-
ceiros nunca são reclassificados para resultado. Os dividendos são reconhe-
cidos como outras receitas na demonstração do resultado quando constituído 
o direito ao pagamento, exceto quando a Cia. se beneficia destes proventos a
título de recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que estes
ganhos são registrados em outros resultados abrangentes. Instrumentos patri-
moniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
não estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável. A Cia. não possui 
instrumentos patrimonial designados ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ati-
vos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos fi-
nanceiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reco-
nhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a
ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiros são classi-
ficados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo
de venda ou recompra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embu-
tidos separados, também são classificados como mantidos para negociação,
a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Ativos
financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do
resultado, independentemente do modelo de negócios. Não obstante os crité-
rios para os instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito
acima, os instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por
meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir signi-
ficativamente, um descasamento contábil. Um derivativo embutido em um
contrato híbrido com um passivo financeiro é separado do passivo e contabili-
zado como um derivativo separado se: (a) as características e aos riscos eco-
nômicos não estiverem estritamente relacionados às características e riscos
econômicos do contrato principal; (b) o instrumento separado, com os mes-
mos termos que o derivativo embutido, atenda à definição de derivativo; e (c)
o contrato híbrido não for mensurado ao valor justo, com alterações reconhe-
cidas no resultado. Derivativos embutidos são mensurados ao valor justo, com 
mudanças no valor justo reconhecidas no resultado. Uma reavaliação somen-
te ocorre se houver uma mudança nos termos do contrato que modifique sig-
nificativamente os fluxos de caixa que de outra forma seriam necessários ou
uma reclassificação de um ativo financeiro fora da categoria de valor justo por
meio do resultado. Desreconhecimento: Um ativo financeiro (ou, quando apli-
cável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos finan-
ceiros semelhantes) é desreconhecido quando: • Os direitos de receber fluxos
de caixa do ativo expiraram. • A Cia. transferiu seus direitos de receber fluxos
de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos
de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um
contrato de repasse e (a) A Cia. transferiu substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, ou (b) a Cia. nem transferiu nem reteve substancialmente
todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quan-
do a Cia. transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou
celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os ris-
cos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substan-
cialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do
ativo, a Cia. continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envol-
vimento continuado. Neste caso, a Cia. também reconhece um passivo asso-
ciado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma
base que reflita os direitos e as obrigações retidos pela Cia. O envolvimento
contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo
menor valor entre (i) o valor do ativo, e (ii) o valor máximo da contraprestação
recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia). Re-
dução ao valor recuperável de ativos financeiros. A Cia. reconhece uma provi-
são para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida
não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito espe-
radas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de
acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Cia. espera receber,
descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da
transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de
garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos
termos contratuais. As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em
duas etapas. Para as exposições de crédito para as quais não houve aumento 
significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de
crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de
eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito
esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve
um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é
necessária uma provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida
remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplên-
cia (uma perda de crédito esperada vitalícia). Para contas a receber de clien-
tes, a Cia. aplica uma abordagem simplificada no cálculo das perdas de crédi-
to esperadas. Portanto, a Cia. não acompanha as alterações no risco de cré-
dito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédi-
to esperadas vitalícias em cada data-base. A Cia. estabeleceu uma matriz de
provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito,
ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o
ambiente econômico. A Cia. considera um ativo financeiro em situação de
inadimplemento quando os pagamentos contratuais estão vencidos há 90
dias. No entanto, em certos casos, a Cia. também pode considerar que um
ativo financeiro está em inadimplemento quando informações internas ou ex-
ternas indicam ser improvável a Cia. receber integralmente os valores contra-
tuais em aberto antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito man-
tidas pela Cia. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razo-
ável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais. ii) Passivos financeiros:
Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros são classifica-
dos, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por
meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado, contas a pagar,
ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge
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efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados 
inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro 
que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos 
financeiros da Cia. incluem fornecedores e outras contas a pagar, emprésti-
mos e financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos. 
Mensuração subsequente: A mensuração de passivos financeiros depende de 
sua classificação, conforme descrito abaixo: Passivos financeiros ao valor jus-
to por meio do resultado. Passivos financeiros ao valor justo por meio do resul-
tado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. 
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se fo-
rem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também 
inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela Cia. que não são 
designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas 
pelo CPC 48. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconheci-
dos na demonstração do resultado. Os passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na 
data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem 
atendidos. A Cia. não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por 
meio do resultado. Passivos financeiros ao custo amortizado: Esta é a catego-
ria mais relevante para a Cia. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e 
financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados sub-
sequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros 
efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos 
são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efeti-
va. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desá-
gio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método 
da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é 
incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Nessa cate-
goria estão classificados os empréstimos e financiamentos concedidos e con-
traídos e Contas a pagar e a receber de ex-acionistas, sujeitos a juros, confor-
me descrito na Nota 17. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado 
quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação es-
pecificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são subs-
tancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreco-
nhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A 
diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração 
do resultado. iii) Compensação de instrumentos financeiros: Os ativos finan-
ceiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresenta-
do no balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente 
aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção 
de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simulta-
neamente. 2.7. Contas a receber: As contas a receber correspondem aos 
valores a receber de clientes pela venda de mercadorias/prestação de servi-
ços no decurso normal das atividades da Cia.. Se o prazo de recebimento é 
equivalente há um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Cia.), 
as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão 
apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber são, inicialmente, 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos as perdas 
estimadas das contas a receber. Na prática, são normalmente reconhecidas 
ao valor faturado, ajustado pela perda estimada para créditos de liquidação 
duvidosa e ajuste a valor presente (quando aplicável). As perdas estimadas 
com crédito de liquidação duvidosa das contas a receber são estimadas com 
base na análise do “aging list”, e também considerando as perdas avaliadas 
como prováveis, cujo montante é considerado pela Administração da Cia. 
como suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a rece-
ber, com base nos históricos de perdas. 2.8. Outras contas a receber (circu-
lante e não circulante): Estas são demonstradas ao valor de custo ou de re-
alização, dos dois, o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetários auferidos. 2.9. Ativos intangíveis: Está registrado nes-
te grupo o ágio gerado por aquisição de participação acionária. Por se tratar de 
um ativo intangível com vida útil indefinida, o mesmo não está sendo amortiza-
do, mas é testado anualmente em relação a perdas por redução ao valor recu-
perável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avalia-
ção de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa 
avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de 
indefinida para definida é feita de forma prospectiva. Também, são registrados 
nesta rubrica os bens adquiridos e instalados para implementação do projeto 
“CPTM”, regulamentado através de contrato de concessão de uso de espaço 
junto a CPTM (Nota nº 9). Estes bens estão registrados pelo seu custo de 
aquisição e são amortizados no mesmo prazo do contrato de concessão. Ain-
da neste grupo, estão registrados os valores pagos a título de outorga, sendo 
estes amortizados pelo período do contrato. Os custos de desenvolvimento de 
softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil 
estimada. 2.10. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histó-
rico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos direta-
mente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os 
custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediata-
mente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior 
do que seu valor recuperável estimado (Nota nº 10). 2.11. Avaliação do valor 
recuperável dos ativos: O valor contábil líquido dos ativos é avaliado anual-
mente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sem-
pre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que 
o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda
decorrente das situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor 
recuperável. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agru-
pados nos menores níveis para os quais hajam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGCs). 2.12. Fornecedores
e outras contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras
contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adqui-
ridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um
ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequen-
temente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa
efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente. 2.13. Empréstimos 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 liquidação é reconhecida na demonstração
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto,
utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos
são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um direi-
to incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses
após a data do balanço. 2.14. Provisões para riscos tributários, cíveis e
trabalhistas: Reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente ou
não formalizada como resultado de eventos passados, sendo 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, sendo utilizada a 
taxa adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.
São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das per-
das prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos asses-
sores legais da Cia. 2.15. IR e contribuição social corrente e diferido: As
despesas de IR e Contribuição Social do exercício compreendem os tributos:
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demons-
tração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto
também é reconhecido no patrimônio líquido. O encargo de IR e Contribuição
Social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas, na data do balanço no país em que a Cia.
atua e gera lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posi-
ções assumidas pela Cia. nas declarações de impostos de renda com relação
às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpre-
tações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores esti-
mados de pagamento às autoridades fiscais. O IR e contribuição social diferi-
dos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras individuais
e consolidadas. Entretanto, o IR e contribuição social diferidos não são conta-
bilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma 
operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da
transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fis-
cal). O IR e Contribuição Social diferido é determinado, usando alíquotas de
imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na
data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto di-
ferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado. O
IR e Contribuição Social diferido ativo é reconhecido somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. Os Impostos de Renda diferidos
ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmen-
te de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais corren-
tes e quando os Impostos de Renda diferidos ativos e passivos se relacionam
com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributária sobre
a entidade tributável ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de
liquidar os saldos numa base líquida. 2.16. Benefícios a funcionários: a)
Benefícios de demissão: A Cia. não tem planos de benefícios de demissão
para funcionários. b) Participação nos lucros e bônus: O reconhecimento des-
sa participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício,
momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Cia.
2.17. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da
contraprestação recebida ou a receber pela locação de espaço publicitário,
locação de equipamentos, pela prestação de serviço de manutenção e pela
comercialização de produtos no curso normal das atividades da Cia. A receita
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos
descontos. A Cia. reconhece a receita quando o valor da receita pode ser
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros flu-
am para a Entidade. a) Locação de equipamentos e espaço: A Cia. loca equi-
pamentos para terceiros, onde o valor das locações é reconhecido com base
no período do contrato de locação. A receita de locação de espaço em seus
equipamentos para veiculação de mensagens e dados de interesse público e
particular em seus painéis eletrônicos é reconhecida com base no período de
veiculação da mensagem, suportado por documento firmado entre as partes.
b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 2.18. Distribuição de
dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da Cia. é reco-
nhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Cia. ao final do
exercício, com base no Estatuto social da Cia. Qualquer valor acima do míni-
mo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos
acionistas. 3. Gestão de risco financeiro: 3.1. Fatores de risco financeiro:
As atividades da Cia. a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado
(incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa
de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez.
O programa de gestão de risco da Cia. se concentra na imprevisibilidade dos
mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no de-
sempenho financeiro da Cia. A gestão de risco é realizada pela alta adminis-
tração da Cia., segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta admi-
nistração da Cia. identifica, avalia e protege a Cia. contra eventuais riscos fi-

nanceiros. a) Risco de mercado: A Cia. e as controladas estão expostas a 
riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos 
de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de 
câmbio e mudanças nas taxas de juros. i) Risco de taxa de juros: O risco de 
taxa de juros da Cia. decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos 
emitidos às taxas variáveis expõem a Cia. ao risco de taxa de juros de fluxo de 
caixa. b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes 
de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de expo-
sições de crédito a clientes. A área de análise de crédito avalia a qualidade do 
crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiên-
cia passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados 
com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites 
determinados pela Administração. A utilização de limites de crédito é monito-
rada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o 
exercício e a Administração não espera nenhuma perda decorrente de inadim-
plência dessas contrapartes, além da provisão já constituída (Nota nº 5). c) 
Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração 
da Cia. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de 
liquidez da Cia. para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às 
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de 
financiamento da dívida da Cia., cumprimento de cláusulas, cumprimento das 
metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 
regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso 
de caixa mantido pela Cia., além do saldo exigido para administração do capi-
tal circulante, é investido em aplicações financeiras com incidência de juros, 
depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com 
vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficien-
te, conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Em 31/12/18, a 
Cia. mantinha fundos investidos de R$1.111.191 na Controladora (R$23.767.398 
no Consolidado), que se espera gerem prontamente entradas de caixa para 
administrar o risco de liquidez. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros 
não derivativos da Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao período 
remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Consolidado
Menos de 

um ano
Entre um e 
dois anos

Entre dois 
e cinco 

anos
Em 31/12/18
Empréstimos e financiamentos 55.893.087 35.083.693 -
Fornecedores e outras contas a pagar 38.671.353 18.933.798 -
Saldos em 31/12/17
Empréstimos e financiamentos 18.999.840 37.749.680 8.161.664
Fornecedores e outras contas a pagar 24.564.858 8.050.621 -
3.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os 
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Cia. para oferecer retorno 
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar 
a estrutura do capital, a Cia. pode rever a política de pagamento de dividen-
dos, devolver capital aos quotistas ou, ainda, vender ativos para reduzir, por 
exemplo, o nível de endividamento. A Cia. monitora o capital com base no 
índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida 
dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao to-
tal de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equi-
valentes de caixa. O índice de alavancagem financeira em 31/12/18 pode ser 
assim sumariado:

Consolidado 2018 2017
Empréstimos e financiamentos 90.976.780 64.911.185
Caixa e equivalentes de caixa 23.767.398 17.439.251
Dívida líquida 67.209.382 47.471.934
Patrimônio Líquido 100.531.764 82.773.224
Índice de alavancagem financeira 67% 57%
3.3. Estimativa do valor justo: Estima-se que os valores contábeis das 
contas a receber de clientes e das contas a pagar aos fornecedores estejam 
próximos de seus valores justos de mercado, em virtude do curto prazo das 
operações realizadas. A Cia. não mantém nenhuma garantia para os títulos 
em atraso. Os valores contábeis das aplicações financeiras aproximam-se dos 
seus valores justos em virtude de as operações serem efetuadas a juros pós-
-fixados (CDI) e apresentarem possibilidade de resgate imediato (Nota nº 4).
Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos aproximam-se dos
seus valores justos, pois estão atrelados a uma taxa de juros pós-fixada, no
caso, a variação do CDI (Nota nº 11).
4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa e bancos 62 2.096.493 5.951.398 6.426.072
Aplicações financeiras 1.111.129 - 17.816.000 11.013.179

1.111.191 2.096.493 23.767.398 17.439.251
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários, títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras 
de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata.

Consolidado
5. Contas a receber: 2018 2017
Contas a receber 58.420.132 37.949.238
PCLD (1.914.949) (2.725.799)

56.505.183 35.223.439
Abertura por vencimento dos valores vencidos e a 
vencer: Consolidado

2018 2017
A vencer 42.654.379 25.100.237
Vencidos até 30 dias 6.292.469 7.111.159
Vencidos de 31 a 90 dias 2.991.661 1.250.949
Vencidos há mais de 90 dias 4.566.674 1.761.094

56.505.183 35.223.439
A Cia. registra a perdas para créditos de liquidação duvidosa, após análise 
individualizada dos clientes. Além disso, a Cia. tem como política reconhecer 
como perda os saldos vencidos há longa data.
6. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
IR e contribuição social 121.070 114.703 6.699.035 2.776.511
IR sobre aplicação financeira - - 462.798 416.038
PIS/COFINS - - 780.510 759.761
Imposto Sobre Serviços - ISS - - 305.706 25.018

121.070 114.703 8.248.049 3.977.328
7. Investimentos
Controlada Participação % 2018 2017
Eletromidia S.A. 76,81% 73.336.465 57.726.793

A conta de amortização apresenta os valores calculados mensalmente de 
acordo com o prazo de vigência dos contratos conforme estabelecido nos 
laudos de avaliação e no PPA (Purchase Price Allocation), variando as amor-
tizações entre 70 a 120 meses. (a) A conta de Cessão de Direito de Uso apre-
senta os valores pagos referente às operações da Linha Quatro do Metrô de 
São Paulo, Metrô Rio de Janeiro e Bancas de Jornal, sendo estes amortizados 
dentro do período de vigência dos contratos; (b) Contratos Metro RJ e Metro 
Linha 4, concessão para exploração de publicidade nas estacoes e trens por 
10 anos. Com exclusividade; (c) O saldo de Ágio por aquisição representa a 
mais-valia dos Investimentos adquiridos. Em 31/12/18 a Cia. efetuou cálculo 
para determinar o valor de recuperação do ágio com vida útil indefinida que 
fora alocado as quatro unidades geradoras de caixa. O valor recuperável foi 
determinado por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de proje-
ções de caixa provenientes de orçamentos financeiros aprovados pela alta 
Administração para os próximos cinco anos. A taxa de desconto antes dos 
impostos sobre a renda aplicada a projeções de fluxo de caixa é de 14,25%. 
A taxa de crescimento utilizada foi de 12% a.a. Como resultado dessa análi-
se, não foi identificada necessidade de registrar perda para redução ao valor 
recuperável. (d) O valor de R$ 4.446.072, contempla o valor de R$ 2.248.120, 
que se refere ao valor justo dos contratos mantidos com as bancas, conforme 
mencionado na nota 9.1.
Movimentação do ágio Consolidado
Saldo em 31/12/16 60.609.835
Ágio na Aquisição da empresa TV Minuto 5.257.931
Saldos em 31/12/17 65.867.766
Ágio na Aquisição da TV Minuto 70% 269.956
Ágio na Aquisição da Publibanca 70% 2.805.286
Saldos em 31/12/18 68.943.008
8.1. Aquisições em 2018: a) Aquisição da Publibanca: Em 19/07/18, a Ele-
tromidia adquiriu 70% das ações com direito a voto da Publibanca Brasil S.A., 
uma Cia. de capital fechado com sede no Brasil, especializada em mídia ur-
bana em principalmente em bancas de jornal através de publicidade estática 
(cartazes e painéis), e também em empenas (laterais de prédio) e outdoors. 
A Eletromidia adquiriu a Publibanca Brasil S.A. para diversificar significativa-
mente a gama de serviços de publicidade no segmento de publicidade estática 
que podem ser oferecidos aos clientes. A Eletromidia optou por mensurar a 
participação de não controladores na adquirida ao valor justo. Ativos adquiri-
dos e passivos assumidos: O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da 
Publibanca Brasil S.A. na data da aquisição é apresentado a seguir:

Valor justo reconhecido na aquisição
Ativos
Ativo circulante 7.561.925
Ativo não circulante 5.943.302
Contratos 2.248.120
Passivos
Passivo circulante 3.421.417
Passivo não circulante 997.098
Total dos ativos identificáveis 
líquidos ao valor justo 11.334.832
Ágio na Aquisição da Publibanca 70% 2.805.286
Total da contraprestação 14.140.118

O valor justo dos ativos é de R$13.505.227, os quais se espera que sejam rea-
lizados integralmente. O valor justo dos passivos de R$4.418.515 compreende 
basicamente os efeitos de contas a pagar e partes relacionadas. O ágio pago 
de R$2.805.286 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriun-
dos das sinergias decorrentes da aquisição que não pôde ser reconhecida 
separadamente. Devido aos termos contratuais da aquisição, o ágio não pode 
ser separado. Desta forma, não satisfaz os critérios de reconhecimento como 
um ativo intangível, de acordo com o CPC 04 (R1). Não há expectativa de que 
o ágio reconhecido seja dedutível para fins fiscais. O valor justo da participa-
ção de não controladores na Publibanca Brasil S.A. foi estimado aplicando o
método de projeção dos fluxos de caixa descontados. A mensuração leva em
consideração inputs significativos que não são observáveis no mercado, uma
vez que a Publibanca Brasil S.A. é uma Cia. de capital fechado. A estimativa
de valor justo se baseia no seguinte: • Taxa de desconto estimada em 18%. •
Valor terminal projetado para o final do período, calculado com base na taxa
de crescimento de longo prazo para o segmento de 5%, utilizada para determi-
nar a receita para exercícios futuros. Desde a data da aquisição, a Publibanca
Brasil S.A. contribuiu para o Grupo com receitas liquidas de R$ 10.113.352
e lucro antes dos tributos de R$ 832.484. Se a combinação de negócios ti-
vesse ocorrido no início do exercício, as receitas do Grupo totalizariam R$
20.865.816, e o lucro das operações seria de R$ 2.235.387.
Contraprestação de compra
Aporte de capital 5.000.000
Aporte de capital futuro 2.140.118
Contraprestação contingente assumida 7.000.000
Total da contraprestação 14.140.118
A Eletromidia aportou R$ 5.000.000 como contraprestação (pagamento) pela 
participação acionária de 70% na Publibanca Brasil S.A. O valor de aporte 
futuro foi calculado com base no valor de variação no capital de giro e endi-
vidamento. O valor justo da contraprestação total foi de R$ 14.140.118, con-
forme demonstrado acima. b) Contraprestação contingente: Como parte do 
contrato de compra com o antigo proprietário da Publibanca Brasil S.A. foi 
acordada uma contraprestação contingente. Os pagamentos adicionais para 
os antigos proprietários serão feitos da seguinte forma: (a) R$7.000.000, se a 
Cia. adquirida gerar até R$15.000.000 de EBITDA no ano de 2019. Na data 
da aquisição, o valor justo da contraprestação contingente foi estimado em 
R$7.000.000. Em 31/12/18, os principais indicadores de performance da Pu-
blibanca Brasil S.A. mostravam ser altamente provável que a meta será atingi-
da considerando a expansão significativa do negócio e as sinergias já obtidas 
na operação. O valor justo da contraprestação contingente em 31/12/18 reflete 
estes e outros fatores, tendo sido reconhecido no resultado do exercício. O va-
lor justo foi determinado considerando o método de fluxo de caixa descontado. 
c) Aquisição de participação adicional na TV Minuto S.A.: Em 20/12/18, a Ele-
tromidia adquiriu mais 70% das ações ordinárias da TV minuto S.A, elevando
sua participação acionária para 100%. A contraprestação de R$ 21.440.637
foi paga aos acionistas não controladores. O valor contábil dos ativos líquidos
(excluindo ágio na aquisição original) na referida data era de R$ 10.718.862.

8. Intangível: a) Composição do saldo:
Consolidado Software e licenças Ágio (c) Marcas e patentes Direito de uso (a) Contratos metrô (b) Bancas Jornal (d) Total
Custo
 31/12/16 880.344 60.609.835 13.033 13.390.013 30.606.644 - 105.499.868
 Adições 1.758.359 5.257.931 - - 269.873 - 7.286.163
 Baixas - - - - - - -
31/12/17 2.638.703 65.867.766 13.033 13.390.013 30.876.517 - 112.786.032
Adições 230.708 3.075.242 - 7.410.000 5.742.492 4.446.072 20.904.514

31/12/18 2.869.411 68.943.008 13.033 20.800.013 36.619.009 4.446.072 133.690.546
Amortização acumulada
 31/12/16 (313.041) - - (6.560.427) (3.717.791) - (10.591.259)
 Amortização do ano (1.234.290) - - (1.377.709) (3.800.916) - (6.412.916)
 Baixas - - - - - - -
31/12/17 (1.547.331) - - (7.938.136) (7.518.707) - (17.004.174)
 Amortização do ano (206.992) - - (1.783.626) (3.998.173) (2.620.226) (8.609.017)
31/12/18 (1.754.323) - - (9.721.762) (11.516.880) (2.620.226) (25.613.191)
Valor residual 
31/12/18 1.115.088 68.943.008 13.033 11.078.251 25.102.129 1.825.846 108.077.355
31/12/17 1.091.372 65.867.766 13.033 5.451.877 23.357.810 - 95.781.857

9. Imobilizado: Consolidado
Instalações

Máquinas e 
equipamentos

Móveis e 
utensílios PainéisComputadores Veículos

Bens/Benf. 
em terceiros Reavaliações SCP’s Total

Custo
31/12/16 5.486.244 21.472.458 780.784 3.884.131 13.849.927 168.493 26.536.479 1.872.000 432.466 74.482.980
Adições 165.804 - 68.958 8.598 51.978 - 1.856.747 767.609 - 2.919.693
Baixas - - - - - - - - - -
Transferências - - - - - - - - - -
31/12/17 5.652.048 21.472.458 849.742 3.892.729 13.901.905 168.493 28.393.226 2.639.609 432.466 77.402.674
Adições 3.836.541 2.495.431 2.125.802 4.236.313 416.288 165.482 6.701.937 - - 19.977.794
Baixas - - - - - - - - - -
Transferências - - - - - - - - - -
31/12/18 9.488.589 23.967.888 2.975.544 8.129.042 14.318.193 333.975 35.095.162 2.639.609 432.466 97.380.468
Depreciação acumulada
31/12/16 (1.661.849) (10.636.964) (364.199) (679.862) (12.787.208) (166.803) (13.829.896) (1.872.000) (212.433) (42.211.214)
Adições (38.101) (156.421) (13.150) (32.912) (187.026) (1.504) (269.840) - (4.348) (703.302)
Baixas - - - - - - - - - -
31/12/17 (1.699.950) (10.793.385) (377.349) (712.774) (12.974.234) (168.307) (14.099.736) (1.872.000) (216.781) (42.914.516)
Adições (617.599) (2.618.055) (352.159) (404.087) (387.401) (113.616) (3.667.848) - (45.828) (8.206.592)
Baixas - - - - - - - - - -
31/12/18 (2.317.549) (13.411.440) (729.508) (1.116.861) (13.361.634) (281.923) (17.767.584) (1.872.000) (262.608) (51.121.107)
Valor residual
31/12/18 7.171.040 10.556.448 2.246.036 7.012.180 956.559 52.052 17.327.579 767.609 169.857 46.259.361
31/12/17 3.952.098 10.679.073 472.393 3.179.954 927.671 186 14.293.490 767.609 215.685 34.488.158

10. Empréstimos e financiamentos Encargos Consolidado
Moeda nacional financeiros - % 2018 2017

Empréstimos CCB (Eletromidia)

CDI + 2,75% / 
3,05%

/ 4,66% a.a. 30.105.754 -
Empréstimo Debêntures 
 (Eletromidia) CDI+3,75 a.a. 40.094.45356.161.185
Empréstimo CCB (DMS Publicidade) CDI+3,50% a.a. 20.776.573 8.750.000

90.976.78064.911.185
Circulante 55.893.08718.999.840
Não circulante: 35.083.69345.911.344
Vencimento 2018 -18.999.840
Vencimento 2019 55.893.08718.999.840
Vencimento 2020 27.083.17318.749.840
Vencimento 2021 8.000.520 8.161.664
Cláusulas contratuais (“Covenants”): As debêntures possuem cláusulas espe-
cíficas para penalidade em caso não cumprimento das mesmas. O não cumpri-
mento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as instituições 
listadas acima é caracterizado por descumprimento de covenants ou descum-
primento de cláusula contratual, resultando na liquidação antecipada do con-
trato. Em 31/12/18 e 2017 todos os índices econômicos e financeiros previstos 
nos contratos vigentes foram atingidos. 11. Provisão para ações judiciais: 
a) Perdas prováveis: A Cia. e suas controladas respondem por processos ju-
diciais e administrativos de natureza trabalhista, cível e tributária, perante dife-
rentes tribunais. A Administração da Cia., baseada na opinião de seus asses-
sores legais e outras evidências, constituiu provisão para aquelas demandas 
cujo desfecho desfavorável é considerado provável, ou que se trate de passivo 
contingente quando proveniente de combinação de negócios, perfazendo um 
montante no valor de R$360.950 (em 2018) R$160.408 (em 2017). 12. Adian-

tamentos de clientes: A Controlada possui contratos firmados com clientes 
para veiculação de mensagens, pelos quais recebeu 100% do valor contrata-
do de forma antecipada. Estes valores foram registrados contabilmente em 
conta de adiantamento de clientes e são reconhecidos mensalmente como 
Receita de Locação de Espaço com base no período de vigência do contra-
to. 13. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social, subscrito, está 
representado por R$55.850.000 em 2018 e 2017, em ações nominativas. b) 
Reserva legal: Constituída ao percentual de 5% sobre o lucro líquido da Cia., 
conforme os termos da legislação societária. c) Dividendos: Conforme disposi-
ção estatutária e legislação societária, aos acionistas estão asseguradas divi-
dendos e/ou juros sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mí-
nimo, a 25% do lucro líquido do exercício da Cia., ajustado nos termos da Lei 
das S.A.. Os acionistas deliberaram em assembleia pela não distribuição de 
dividendos em virtude da necessidade de manutenção de caixa da Controlada 
para cumprimento de obrigações contratadas com Bancos. 14. Receita ope-
racional líquida: A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida dos 
serviços vendidos como segue: Consolidado

2018 2017
Receita bruta de vendas 248.478.736 185.794.833
Vendas canceladas (3.353.205) (3.238.343)
Impostos incidentes (27.020.134) (17.077.804)

218.105.397 165.478.685
15. Despesas comerciais Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Comissões - - (12.118.028) (6.889.937)
Brindes - - (45.458) (26.450)
Marketing (1.034.612) (913.250) (5.384.152) (6.915.535)
Outras - - (214.819) (1.042.258)

(1.034.612) (913.250) (17.762.457) (14.874.180)
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16. Despesas gerais e administrativas
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Serviços profissionais (29.400) (24.475) (3.515.124) (2.506.188)
Despesas de ocupação - - (2.073.898) (1.886.710)
Depreciação e amortização - - (8.959.826) (10.994.225)
Viagens e estadias - - (1.040.749) (1.187.107)
Reversão (perdas) estimadas 
para créditos de liquidação 
duvidosa - - - (709.348)

Outras receitas e (despesas) 
gerais e administrativas (a) (6.509) (20.551) (13.141.540) 654.671
Despesas com pessoal - - (20.643.321) (15.307.744)

(35.909) (45.026) (49.374.458) (31.936.651)
a) Refere-se a notas de rateio de despesas por compartilhamento.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores Cosme Velho Participações 
S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas da Cosme Velho Participações S.A. (“Cia.”), 
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compre-
endem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cosme 
Velho Participações S.A. em 31/12/18, o desempenho individual e consolidado 
de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e conso-
lidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas res-
ponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em re-
lação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia. para o exer-
cício findo em 31/12/17 foram auditadas por outro auditor independente que 
emitiu relatório, em 29/03/18, com uma opinião sem modificação sobre essas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Outras informações 
que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas e o relatório do auditor: A Administração da Cia. é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsa-

bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for-
ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-
ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como ne-
cessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 

ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, 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 ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade 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 financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signifi-
cativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos 
trabalhos. São Paulo, 6/05/19.
ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP034519/O-6; 
Lazaro Angelim Serruya - Contador - CRC-1DF015801/O-7.

17. Receitas e despesas financeiras Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Rendimentos sobre aplicação 
financeira 95.800427.278 779.427 918.838
Juros ativos - - 114.239 -
Variação cambial ativa - - 94.463 -
Outras receitas financeiras - - 34.966 -
Juros sobre empréstimos - - (7.845.823) (9.669.722)
Juros passivos - - (304.826) -
Despesas bancárias (116) (6.139) (280.335) (1.702.985)
Variação cambial passiva - - (185.413) -
Outras (197) (1.641) (588.442) (1.951.728)
Receitas (despesas) financeiras, 
líquidas 95.487419.498 (8.181.744) (12.405.597)
18. Seguros: A Controlada busca estabelecer coberturas compatíveis com
seu porte e suas operações. As coberturas, em 31/12/18, foram contratadas
pelos montantes a seguir indicados, consoante apólices de seguros:

Consolidado
Ramos Importâncias seguradas (R$)
Risco empresarial 35.076.208
Riscos financeiros 61.644.871
Responsabilidade civil 4.700.000
As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos 
contidos, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das 
demonstrações financeiras, consequentemente, não foram revisadas pelos 
nossos auditores independentes. 19. Eventos subsequentes: Em 20/03/19, 
a Controlada procedeu a 2ª emissão debentures não conversíveis em ações 
da Emissora, de 11.000 debentures de serie única de valor de R$10.000, to-
talizando R$110.000.000. As debentures são de espécie com garantia real, 
emitidas de forma nominativa e escritural. O prazo dessas debentures são de 
6 anos contados da data de emissão, vencendo em 20/03/2025. A remunera-
ção será calculada aplicando 100% do CDI acrescida da taxa de 2,7% ao ano.

Diretores: Felipe Franco da Silveira e André Britto
Contador: Lazaro Angelim Serruya - CRC-1DF015801/O-7

Exportação do agronegócio 
tem queda de 2,4% em abril

As exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 
8,57 bilhões em abril, um recuo de 2,4% em relação ao mes-
mo mês do ano passado, segundo informações divulgadas  
pelo Ministério da Agricultura. No acumulado de janeiro 
a abril, os embarques renderam US$ 30,42 bilhões, um au-
mento de 0,2% sobre os quatro primeiros meses de 2018. 
O volume exportado avançou 5,9%, ao passo que o preço 
médio das mercadorias comercializadas caiu 5,4%.

Nos quatro primeiros meses deste ano, as exportações do 
agronegócio somam US$ 30,42 bilhões, em alta de 0,2% 
em relação aos US$ 30,35 bilhões exportados no mesmo 
período de 2018. A oscilação positiva ocorreu em função da 
elevação do índice de quantum das exportações, que subiu 
5,9%, enquanto o índice de preço cedeu 5,4%.

Os preços das commodities agropecuárias, conforme dados 
divulgados pelo Banco Mundial, subiram 0,82% neste ano, 
entre dezembro e abril. A soja em grão que tem peso de 4% 
no índice do banco e que representou 31,2% do valor total ex-
portado em produtos do agronegócio nesses quatro primeiros 
meses do ano, teve a cotação no mercado mundial em queda de 
US$ 380,53 por tonelada para US$ 360,34, no período.

Nas importações, houve queda de US$ 4,91 bilhões, en-
tre janeiro e abril, para US$ 4,79 bilhões (-2,5%). Houve 
também queda no índice de preço dos produtos importados, 
de 1,8%, e de 0,7%, no índice de quantum das importações. 
O principal produto importado pelo Brasil, o trigo, apresen-
tou queda na cotação internacional.

Os cinco principais setores exportadores no primeiro 
quadrimestre do ano foram: complexo soja (37,9%); produ-
tos florestais (15,8%); carnes (15,3%); café (5,7%); cereais, 
farinhas e preparações (5,1%).

Esses setores foram responsáveis por 79,8% do valor total ex-
portado em produtos do agro nesses quatro meses. No mesmo 
período do ano passado, esses setores responderam por 77,2% 
do valor total exportado. O complexo sucroalcooleiro deixou o 
rol dos cinco principais setores exportadores neste ano.

Complexo soja continua sendo o principal segmento das 
exportações. As vendas externas desses produtos foram de 
US$ 11,52 bilhões, em queda de 0,6% em relação aos US$ 
11,59 bilhões exportados no mesmo período de 2018.

AEB atenta a ação contra cartel do câmbio
A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) con-

tinua atenta à ação ajuizada na Justiça Federal de Brasília, 
em 2018, para pleitear indenização por perdas provocadas 
por suposto cartel de bancos nacionais e estrangeiros inves-
tigados por manipulação de taxas de câmbio. As práticas 
anticompetitivas, que teriam ocorrido entre 2007 e 2013, 
causaram prejuízos para as empresas exportadoras.

A ação judicial, amparada por processos abertos anterior-
mente no Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), está sendo acompanhada pelo escritório KMM Advo-
gados, especializado em reparação de danos econômicos. O 
processo no Cade, que se encontra na fase instrutória, já sinali-
zou haver indícios de práticas não convencionais na fixação de 
taxas de câmbio e na formação de índices de referência.

De acordo com a AEB, a expectativa de êxito no proces-
so é bastante favorável. Em breve, será iniciada uma ação 
coletiva com objetivo de beneficiar exclusivamente as asso-
ciadas da entidade que aderirem à causa. As empresas po-
derão contar com benefícios legais de redução e diferimento 
rateado de custas e sem pagar honorários advocatícios e de 
sucumbência. A entidade abriu dois canais de contato para 

que empresas interessadas possam esclarecer dúvidas e ade-
rir à ação judicial: o telefone (21) 2262-8907 ou o e-mail 
gerencia@aeb.org.br .

Segundo a AEB, as práticas irregulares entre 2007 e 2013 
causaram prejuízos de mais de US$ 50 bilhões em exporta-
ções de manufaturados, geraram perdas de receitas para as 
empresas, contribuíram para a desindustrialização brasilei-
ra, além de reduzirem a entrada de investimento produtivo 
no país. A busca de medidas e ações de redução do Custo 
Brasil é um dos principais objetivos da AEB, que atua em 
defesa dos interesses de seus associados para incrementar o 
comércio exterior brasileiro.

Piora na Argentina  
derruba vendas brasileiras

A piora na balança comercial com a vizinha Argentina 
foi o principal responsável pela queda do saldo positivo do 
comércio exterior brasileiro no primeiro quadrimestre deste 
ano. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o saldo 
acumulado da balança brasileira com todos os países, nos 
primeiros quatro meses deste ano, foi de US$ 16,4 bilhões, 
ou seja, menor dos que os US$ 18,2 bilhões acumulados no 
mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com a FGV, a balança com a Argentina 
passou de superavitária (quando exportações superam as im-
portações) para deficitária (quando as importações superam 
as exportações), com perda de 3,1 bilhões na comparação 
com o primeiro quadrimestre do ano passado. Também fo-
ram registradas perdas no comércio com a União Europeia 
(de US$ 1,4 bilhão na comparação com o mesmo período de 
2018) e com a China (queda de US$ 900 milhões).

Brasil na Alemanha para feira de móveis
A Interzum é a feira líder no mundo para quem fornece e 

quem compra materiais para o setor moveleiro e de decora-
ção de interiores. A próxima edição do evento ocorrerá entre 
os dias 21 e 24 de maio, em Colônia, na Alemanha, com a 
participação de quatro curtumes brasileiros expondo couros 
com o apoio do projeto Brazilian Leather – iniciativa do 
Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e da 
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) para o incentivo à participação desse 
produto nacional no mercado externo.

Estão confirmados mais de 1.500 expositores de 60 países 
e há uma expectativa de receber quase 60 mil visitantes. Tra-
ta-se de um público relevante para os curtumes brasileiros, 
que veem na exportação de couro para o mercado de móveis 
um de seus principais segmentos de negócios: cerca de 20% 
de todo o couro produzido no país é destinado à indústria mo-
veleira. O mercado alemão, incluindo todas as divisões de 
clientes, também é promissor: de janeiro a março de 2019, o 
país comprou cerca de US$ 17 milhões em couro do Brasil, 
um crescimento de 40,8% em relação ao ano passado.

A Interzum ocorre a cada dois anos e tem uma extensa 
programação de eventos ligados à inteligência do segmento 
moveleiro em paralelo à plataforma comercial. Uma destas 
atrações é o Mobile Spaces, um espaço exclusivo para apre-
sentar exemplos inovadores e soluções de fornecimento de 
materiais às indústrias de estofamento automotivo, maríti-
mo, ferroviário e aeronáutico – mercados com potencial de 
crescimento para o Brasil.

Negócios de US$ 148,7 na SIAL China 2019
Os exportadores de aves e de suínos brasileiros comemora-

ram os resultados alcançados durante a SIAL China 2019, um 
dos maiores eventos do setor de alimentos na Ásia, encerrado 
nesta quinta-feira (16), em Xangai (China). Na ação liderada 
pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-Brasil), foram concretizados 
US$ 148,7 milhões em exportações de carne de frango e de 
carne suína apenas durante os três dias do evento.

De acordo com as previsões traçadas pelos exportadores, 
as tratativas realizadas durante a SIAL China 2019 deverão 
gerar, no total, US$ 442 milhões em exportações de aves 
e de suínos. Centenas de contatos comerciais foram firma-
dos pelas nove agroindústrias participantes da comitiva da 
ABPA: Alibem, BRF, Castrolanda, Coasul, Integra – GtFoo-
ds, Rivelli, São Salvador Alimentos, Seara e Vibra.

Primeira companhia 
aérea estrangeira se 
estabelece no Brasil

Pela primeira vez na his-
tória, uma companhia aérea 
internacional solicitou, no 
Brasil, registro de empre-
sa brasileira com sede ad-
ministrativa em território 
nacional, o que permite o 
transporte de passageiros 
em rotas nacionais segundo 
as leis do país. O feito é da 
Air Europa, que se cadastrou 
nesta sexta-feira na Junta 
Comercial de São Paulo. O 
objetivo é assegurar sua ins-
talação e operação no país 
dentro do prazo estabelecido 
pela Medida Provisória 863, 
de 13 de dezembro de 2018.

O texto da MP, que tra-
mita em regime de urgência, 
deve ser deliberado pela Câ-
mara dos Deputados até o 
próximo dia 22, fim do pra-
zo de vigência e limite para 
votação. Mesmo vencido o 
prazo, a instalação da em-
presa será mantida como de-
termina a legislação vigente 
para estes casos.

A MP revogou exigências 
previstas no Código Brasi-
leiro de Aeronáutica para a 
concessão de serviços aéreos 
públicos, derrubando o teto 
de participação do capital 
estrangeiro em empresas aé-
reas nacionais e permitindo a 
exploração dos serviços por 
companhia constituída se-
gundo as leis brasileiras.

De acordo com o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, a conquista “con-
sagra a abertura do mercado 
brasileiro ao investimento 
estrangeiro, o que deve gerar 
forte incremento da compe-
titividade do transporte aé-
reo no Brasil e reposicionar 
o país no cenário mundial do 
turismo. É, de fato, um novo 
momento para o turismo bra-
sileiro”, comemora.

Ele destacou que a des-
concentração de mercado 
contribuirá de maneira sig-
nificativa para alcançar a 
meta estabelecida pelo Plano 
Nacional de Turismo 2018-
2022, que prevê o aumento 

da entrada anual de visitan-
tes internacionais no país de 
6,6 milhões para 12 milhões 
de turistas, além da incor-
poração de 40 milhões de 
brasileiros no mercado do-
méstico. Outra meta global 
que deve ser impactada é a 
previsão de aumento de US$ 
6,5 bilhões para US$ 19 bi-
lhões da receita com turismo 
internacional, nos próximos 
quatro anos.

A adoção de uma nova 
forma de participação de 
capital segue tendência de 
abertura já verificada em ou-
tros países e equipara o mer-
cado de aviação ao modelo 
já adotado em praticamente 
todos os setores da economia 
nacional. No Brasil, setores 
estratégicos como aeropor-
tos, portos e ferrovias, ele-
tricidade, mineração, óleo e 
gás, saúde e telecomunica-
ções permitem investimen-
tos estrangeiros sem qual-
quer tipo de restrição.

O modelo também per-
mite desconcentrar o mer-
cado brasileiro de aviação: 
enquanto Argentina e Co-
lômbia têm, respectivamen-
te, nove e oito companhias 
aéreas operando as rotas 
domésticas, no Brasil ape-
nas quatro empresas - sendo 
que uma atualmente está em 
recuperação judicial - con-
centram mais de 99% do 
mercado.

Em março, plenário da 
Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base do 
Projeto de Lei 2.724/15, 
que elimina o teto de par-
ticipação do capital estran-
geiro em empresas aéreas 
nacionais. O texto também 
altera dispositivos da Lei 
Geral do Turismo, uma das 
bandeiras do Ministério do 
Turismo para promover a 
desburocratização e a mo-
dernização do setor. O pro-
jeto foi aprovado por 329 
votos contra 44. Atualmente 
o texto aguarda apreciação 
no Senado Federal.
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As ações prefereenciais da Petrobras terminaram cotadas a 
R$ 25,52, com ganhos de 3,40%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,42, 
com ganho de 0,66%. Um dos três indicadores semanais mostra 
mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 81,12 com ganhos de 2,50%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 6,95, 
com ganho de 1,01%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
36.40, com valorização de 4,42%. Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 8,44, com valorização de 2,00%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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DIÁRIO

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 - NIRE nº 33.3.0001753-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2019, às 9h, na sede 
da Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), localizada na Rodovia 
Presidente Dutra, nº 1362, Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro. 2. Convocações e Presenças: A assembleia foi devidamente 
convocada conforme edital publicado nos seguintes jornais: Monitor Mercantil 
(dias 27, 28 e 29 de março de 2019, nas páginas 30, 07 e 06, respectivamente) 
e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (dias 27, 28 e 29 de março de
2019, nas páginas 105, 72 e 286, respectivamente), e mediante Carta
Registrada devidamente enviados aos acionistas que assim o solicitaram por 
escrito, em cumprimento ao disposto no Artigo 124 da Lei n° 6.404/1976. Os 
trabalhos foram instalados com a presença de 100% (cem por cento) dos
acionistas da Companhia, conforme atestam os registros e as assinaturas ao 
final desta Ata na lista de presença de acionistas, e a acionista Tigre
Participações em Metais Sanitários Ltda., representada por seus Diretores
Otto Rudolf Becker Von Sothen e Vivianne Cunha Valente. Atendendo ao
disposto no Artigo 134, § 1° da Lei n° 6.404/1976, compareceu à assembleia 
o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Carlos Eduardo Teruel e o Sr.
Alexandre Rubio (CRC nº 1SP223361/O-2) representante legal da empresa
de auditoria independente Ernst & Young. 3. Publicações: (i) Aviso aos
Acionistas informando a disposição dos documentos a que alude o Artigo 133, 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro 
de 2018, publicado no Monitor Mercantil (dias 27, 28 e 29 de março de 2019, 
nas páginas 30, 07 e 06, respectivamente) e Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro (dias 27, 28 e 29 de março de 2019, nas páginas 105, 72 e 286,
respectivamente); e (ii) Relatório da Administração, Demonstrações
Financeiras, Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores 
Independentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no 
Monitor Mercantil, em 29 de março de 2019, páginas 64 e 66, respectivamente. 
4. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do 
artigo 128, da Lei n° 6.404/1976, o Sr. Carlos Eduardo Teruel, que convidou o 
Sr. Filipe Bodenmuller para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: (i) Examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração, as contas dos Administradores 
e as Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e demais documentos 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
acompanhadas do parecer emitido pela EY (Ernest & Young), auditores
independentes contratados pela Companhia; (ii) Deliberar sobre a destinação 
do resultado e distribuição de dividendos do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2018; (iii) Reeleição dos membros do Conselho de
Administração, tendo em vista expiração dos respectivos mandatos; e (iv)
Fixar a remuneração anual global dos Administradores (i.e., Conselho de
Administração e Diretoria) da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas
deliberaram sobre os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: 
(i) Após exame e discussão, os Acionistas aprovaram por unanimidade e sem 
ressalvas, as Demonstrações Financeiras, o relatório anual da Administração, 
o Balanço Patrimonial e demais documentos referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) Os acionistas aprovaram por
unanimidade e sem ressalvas, tendo em vista o resultado do exercício social 
da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2018, que não haverá
destinação de resultado do exercício e distribuição de dividendos; (iii)
Aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos membros para 
o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 01 (um)
ano, estendível até 30 de Abril de 2020, extensivo até a data da Assembleia
Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2019, o qual fica 
constituído pelos seguintes membros: na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração o Sr. Otto Rudolf Becker Von Sothen, brasileiro, 
casado, industriário, portador de Cédula de Identidade nº 54.987.308-9 (SSP/
SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 708.432.957-91, com endereço profissional 
na Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina; na qualidade de Conselheira a Sra.
Vivianne Cunha Valente, brasileira, solteira, industriária, portadora de
Cédula de Identidade nº 50.198.929-2 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o 
nº 565.955.735-04, com endereço profissional na Rua Xavantes, nº 54, Bairro 
Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; 
na qualidade de Conselheiro o Sr. Alencar Guilherme Lehmkuhl, brasileiro, 
casado, industriário, portador da Cédula de Identidade nº 3344910 (SSP/SC), 
inscrito no CPF/MF sob o nº 936.145.789-68, com endereço profissional na
Rua Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina; na qualidade de Conselheiro o Sr.
Douglas Robinson Martins, brasileiro, casado, industriário, portador de
Cédula de Identidade nº 04.041.822-0 (DENATRAN-RJ), inscrito no CPF/MF 
sob o nº 701.848.447-20, com endereço profissional na Rodovia Presidente
Dutra, nº 1362, Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro; na qualidade de Conselheiro o Sr. David Robinson Martins,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
04.740.073-4 (DENATRAN-RJ), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 856.475.197-
68, com endereço profissional na Rodovia Presidente Dutra, nº 1362, Pavuna, 
CEP 21535-502, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e na qualidade de
Conselheiro Independente o Sr. Eduardo de Mesquita Souza, brasileiro,
casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.372.017-70; portador
da Cédula de Identidade nº RG 08.474.172-9 IFP, com endereço profissional 
na Rodovia Presidente Dutra, nº 1362, Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro. Os Conselheiros, ora reeleitos, declaram desde já, 
sob as penas da lei que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da Companhia, nem foram condenados a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 
Os Conselheiros tomam posse nesta data por meio de assinatura do respectivo 
termo de posse que será arquivado na sede da Companhia. (iv) Os acionistas 
aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a fixação das verbas globais e 
anuais destinadas à remuneração dos Administradores para o exercício social 
de 2019, no montante de até R$ 1.272.000,00 (um milhão e duzentos e
setenta e dois mil reais), que compreendem a remuneração fixa e será
distribuído de acordo com as responsabilidades assumidas, ao tempo
dedicado à Companhia e competência profissional de cada Administrador
também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente 
vierem a ser concedidos, reajustadas de acordo com a política de remuneração 
adotada pela Companhia e que serão atribuídas aos seus respectivos
membros na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata contendo o sumário dos fatos
ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela Mesa, pelos
acionistas e demais presentes. Assinaturas: Mesa: Carlos Eduardo Teruel -
Presidente; Filipe Bodenmuller - Secretário; Carlos Eduardo Teruel - Diretor
Presidente da Companhia; Alexandre Rubio - representante legal da auditoria 
externa independente Ernst & Young; Acionistas: Tigre Participações em
Metais Sanitários Ltda. p. Otto Rudolf Bercker Von Sothen e Vivianne Cunha 
Valente; David Robinson Martins; Douglas Robinson Martins, e Diana Martins 
Servera. Mesa: Carlos Eduardo Teruel - Presidente; Filipe Bodenmuller -
Secretário; Carlos Eduardo Teruel - Diretor Presidente da Companhia;
Alexandre Rubio - Ernst & Young. Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro. Certifico o arquivamento em 17/05/2019 sob o número 00003615877. 
Protocolo 00-2019/280945-8. Data do protocolo: 15/05/2019.

ETF de Renda Fixa indexado à inflação
B3 iniciou 
negociação nesta 
segunda-feira

A B3 (ex-Bolsa de Valores 
de São Paulo) começou a ne-
gociar nesta segunda-feira o 
primeiro ETF de Renda Fixa 
indexado à inflação do Brasil, 
o IMAB11 (ticker de negocia-
ção). O produto foi desenvol-
vido pelo Itaú Asset Manage-
ment, apoiado pelo Tesouro 
Nacional, com a colaboração 
do Banco Mundial e viabili-
zado pela plataforma de nego-
ciação da bolsa paulista.

O produto replica a cartei-
ra do IMA-B, índice calcula-
do pela Anbima, que reflete 
a carteira teórica dos títulos 
públicos brasileiros indexa-
dos à inflação (juros reais). 
As cotas do ETF são nego-
ciadas na B3 de forma seme-
lhante às ações.

Para Gilson Finkelsztain, 
presidente da B3, a parceria 

deixa à disposição das correto-
ras e bancos mais um produto 
com foco nos investidores ins-
titucionais (assets, fundações e 
investidores estrangeiros) e in-
vestidores pessoas físicas.

Segundo Finkelsztain, 
os investidores estrangei-
ros têm muito interesse em 
vir para o Brasil. Ele acredita 
que pode estar começando um 
ciclo longo de crescimento, 
mas é preciso mostrar que a 
coordenação política vai fun-
cionar. “Enquanto não funcio-
nar, o estrangeiro não vem. E 
funcionar significa um pouco 
menos de barulho vindo de 
Brasília, um pouco mais de 
andamento, foco”. O presi-
dente da B3 fez a declaração 
durante o evento de início de 
negociação das cotas do fun-
do que reproduz o comporta-
mento dos papéis do Tesouro 
corrigidos pela inflação.

 “A B3 enxerga um gran-
de potencial no mercado de 
ETFs. Pensando nisso, nos 
últimos anos, trabalhamos 
em diversas iniciativas para 
potencializar o lançamento 

de ETFs de renda fixa na B3. 
Empréstimo de cotas e acei-
tação de suas cotas como ga-
rantia, são projetos que estão 
previstos em nosso roadmap 
de produtos para esse ano”, 
afirma Finkelsztain.

“Ao adquirir tais cotas, o 
investidor, indiretamente, pas-
sa a deter todos os títulos de 
renda fixa que compõe a car-
teira teórica do índice de re-
ferência. Dessa forma, o ETF 
proporciona um investimento 
diversificado de uma manei-
ra mais eficiente”, explicou o 
comunicado da B3.

O ETF de renda fixa traz 
uma série de vantagens aos 
investidores: liquidez, uma 
vez que por ser negociado 
em bolsa pode ser compra-
do e vendido como se fosse 
uma ação; diversificação, 
com apenas uma transação 
o ETF proporciona o in-
vestimento em uma variada 
carteira de produtos finan-
ceiros; e transparência, com 
divulgação diária da compo-
sição da carteira do índice e 
formação de preço em bolsa.

O exercício de contratos 
de opções sobre ações mo-
vimentou nesta segunda-
feira no segmento Bovespa, 
R$ 9.26 bilhões, dos quais 
R$ 1.23 bilhão em opções
de compra e R$ 8.02 bilhões
em opções de venda.

De acordo com dados da 
bolsa paulista, o maior volu-
me foi da opção de venda da 
preferencial do Itaú Uniban-
co, com R$ 730,5 milhões e 
R$ 661,2 milhões, a R$ 35, 
R$96 e R$32,96 por ação, 
respectivamente. Já as op-
ções de venda da preferen-
cial do Bradesco marcaram 
R$ 36, R$ 84 e R$ 34,34 por 
ação, e somaram R$ 576,4 
milhões e R$ 538,1 milhões, 
segundo cálculos da Reuters.   

As opções de venda da Sa-
besp ON foram cotadas a R$ 
42,26 por ação, por sua vez, 
somaram R$ 269,4 milhões. 
No meio da tarde o Iboves-
pa já subia 1,75%, a 91.569 
pontos. O volume financeiro 
do pregão somava R$ 17,5 
bilhões, já incluindo o volume 
movimentado pelo exercício.

Justiça dos EUA julgará JBS 
sobre compra da Moy Park

Executivos das proces-
sadoras de carnes JBS e da 
subsidiária norte-americana 
Pilgrim’s Pride terão de pas-
sar por julgamento sobre um 
processo de acionistas que 
questionam a aquisição  da 
Moy Park em 2017.  Os acio-
nistas alegam que houve por 
parte da JBS, uma das em-
presas do grupo J&F, que re-
úne os negócios dos irmãos 
Joesley e Wesley Batista. 
forte pressão para fechar o 
negócio. A Moy Park está 
entre os ativos colocados à 
venda pelo grupo brasileiro,

A decisão judiciária partiu de 
um tribunal dos Estados Uni-
dos, mas não foi informada a 
data do julgamento. Procurada 
pela Reuters, a JBS não pode 
comentar o assunto de imedia-

to. A JBS é a maior acionista da 
Pilgrim’s Pride desde 2009. A 
processadora comprou a Moy 
Park da brasileira Marfrig em 
2015 por US$ 1,5 bilhão.

Em um comunicado na 
época da aquisição da Moy 
Park, a Pilgrim’s Pride afir-
mou que o negócio tinha sido 
aprovado por uma comissão 
independente que “recebeu 
total autoridade” sobre todos 
os aspectos da transação.

Sediada na Irlanda do Nor-
te, a processadora de carnes de 
aves Moy Park é uma das prin-
cipais processadoras de alimen-
tos na Europa, com unidades no 
Reino Unido, Holanda e Fran-
ça. A empresa tem capacidade 
de processar 200 mil toneladas 
de alimentos prontos e 280 mi-
lhões de aves por ano.
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SANTA TERESA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 20.324.450/0001-47

Balanço patrimonial individual e consolidado em 31/12/18 e 2017 (Em R$ mil) Demonstração do resultado individual e consolidado em 31/12/18 e 2017
(Em R$ mil)

Notas explicativas da administração: 1. Contexto operacional: A Cia. é 
uma S.A. de capital fechado constituída em 26/05/14, de acordo com as leis 
Brasileiras, com sede à Av. Ataulfo de Paiva, 1251/9º e 10º, RJ. A Cia. tem 
como atividade preponderante a participação em outras sociedades. Infor-
mações da controlada: A No Zebra Network S.A. é uma S.A. de capital fe-
chado constituída em 01/02/02, de acordo com as leis Brasileiras, com sede 
à Rua Pasteur, 463 - Sobreloja, Curitiba/PR. A Cia. tem como atividade pre-
ponderante a venda de publicidade online em websites de conteúdo próprio 
e aplicativos para dispositivos móveis. Os websites de propriedade da Cia. 
são: Baixaki, Click Jogos, Tecmundo, Voxel, Mega Curioso, The Brief, Super 
Downloads e Minha Serie. Em 31/08/17, a Controlada passou por uma rees-
truturação societária. Nesta data, a mesma incorporou a sua investida Click 
Jogos Atividades de Internet Ltda. (“Click Jogos”) que se tratava de sociedade 
por quotas de responsabilidade Ltda. constituída em 09/08/07, de acordo com 
as leis Brasileiras, com sede à Av. Paulista, 171/4º, SP, com sua atividade pre-
ponderante de criação e exploração comercial, predominantemente através 
da venda de publicidade online, de websites desenvolvidos pela própria Click 
Jogos. Sendo o principal website de propriedade da Click Jogos o próprio Click 
Jogos. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práti-
cas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais com-
preendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronuncia-
mentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo CPC e aprovadas 
pelo CFC. 2.2. Demonstrações contábeis consolidadas: As demonstrações 
contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Cia. e da sua 
controlada. O controle é obtido quando o investidor está exposto a, ou tem 
direito sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a in-
vestida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder 
sobre a investida. Nas demonstrações contábeis individuais da Cia., as infor-
mações financeiras da No Zebra Network S.A. são reconhecidas através do 
método de equivalência patrimonial. Todas as transações, saldos, receitas e 
despesas entre a Cia. e a No Zebra Network S.A. são eliminadas integralmen-
te nas demonstrações contábeis consolidadas. Percentual de participação
Controlada 2018 2017
No Zebra Network S.A. 100,00% 100,00%
2.3 Base de elaboração: As demonstrações contábeis foram elaboradas com 
base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos no fim de cada período de relatório, 
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmen-
te é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. O 
resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Cia. é como segue: 
2.3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, 
depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, com prazo de resgate de 
até 90 dias da data da aplicação. Essas aplicações financeiras estão demons-
tradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerra-
mento do exercício, com liquidez imediata, e estão sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor. 2.3.2. Contas a receber de clientes: São de-
monstradas pelos valores nominais das notas fiscais, acrescidos de variação 
cambial e ajustados a valor presente até a data do balanço, quando aplicável. 
A provisão para redução de créditos de liquidação duvidosa é constituída atra-
vés de análise individual dos créditos em atraso, conjugado com o índice de 
perdas históricas. A provisão constituída é considerada suficiente pela Admi-
nistração para cobrir potenciais perdas na realização das contas a receber de 
clientes. 2.3.3. Investimentos: Os investimentos em sociedades controladas 
são, nas demonstrações contábeis individuais, registrados e avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial, reconhecida no resultado do exercício 
como receita (ou despesa) operacional. 2.3.4. Imobilizado: Estão demonstra-
dos ao valor de custo, deduzidos de depreciação acumulada e perda por redu-
ção ao valor recuperável, quanto aplicável. A depreciação desses ativos inicia-
-se quando eles estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos
outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil 
estimada 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 (ex-
ceto para terrenos e imobilizado em andamento). A vida útil estimada, os valo-
res residuais e os métodos de depreciação são revisados no final da data do 
balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é con-
tabilizado prospectivamente. 2.3.5. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos 
com vida útil definida, são registrados ao custo, deduzido da amortização e 
das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A amortização é 
reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil 
estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício 
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectiva-
mente. Os ativos intangíveis adquiridos com vida útil indefinida são registrados 
ao valor justo apurado na data de aquisição, deduzido das perdas por redução 
ao valor recuperável. (i) Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill):
O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na 
data da combinação do negócio, líquido da perda acumulada no valor recupe-
rável, se houver. Para fins de teste de redução no valor recuperável, o ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é alocado para cada uma das 
unidades geradoras de caixa da Sociedade (ou grupos de unidades geradoras 
de caixa) que irão se beneficiar das sinergias da combinação. As unidades 
geradoras de caixa às quais o ágio (goodwill) foi alocado são submetidas anu-
almente a teste de redução no valor recuperável (impairment), ou com maior 
frequência quando houver indicação de que uma unidade poderá apresentar 
redução no valor recuperável. Se o valor recuperável da unidade geradora de 
caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução no valor recuperável 
é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer ágio aloca-
do à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade, proporcional-
mente ao valor contábil de cada um de seus ativos. Qualquer perda por redu-
ção no valor recuperável de ágio é reconhecida diretamente no resultado do 
período. A perda por redução no valor recuperável não é revertida em perío-
dos subsequentes. 2.3.6. Redução ao valor recuperável dos ativos (“Im-
pairment”): No fim de cada exercício, a Cia. revisa o valor contábil de seus 
ativos imobilizados e intangíveis para determinar se há alguma indicação de 
que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se 
houver tal indicação, o valor recuperável do ativo é estimado com a finalidade 
de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando não for possível 
estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Cia. calcula o 
montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. 
2.3.7. Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes: São de-
monstrados ao valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes rendimentos e variações monetárias ou cambiais auferidos. 
2.3.8. Contas a pagar a fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são demonstradas pelos valores nominais de aquisição do produto adquirido 
ou do serviço recebido, acrescidos de variação cambial e ajustado a valor 
presente até a data do balanço, quando aplicável. 2.3.9. Provisões: As provi-
sões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou constituída) resul-
tante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma 
confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão 
é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação 
no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incerte-
zas relativos à obrigação. Quando alguns ou todos os benefícios econômicos 
requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recu-
perados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso 
for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 
2.3.10. Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de com-
petência. 2.3.11. Reconhecimento da receita: A receita é mensurada pelo 
valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer es-
timativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos 
ao comprador e outras deduções similares. Prestação de serviços: A receita 
de serviços prestados é reconhecida quando todas as seguintes condições 
forem satisfeitas: • A proporção dos serviços executados até a data do balanço 
puder ser confiavelmente mensurada; • As despesas incorridas com a transa-
ção assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente men-
suradas; • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; • É 
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam para a 
Entidade; • Mais especificamente, a receita de prestação de serviços é reco-
nhecida quando os serviços são prestados de acordo com suas ordens de 
serviço e/ou contratos. 2.3.12. IR e contribuição social: A despesa com o IR 
e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e diferidos, 
sendo: Impostos correntes - Controladora: A provisão para IR e contribuição 
social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do 
lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui receitas ou 
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens 
não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para IR e 
contribuição social é calculada com base nas alíquotas vigentes no fim de 
cada período do relatório. Controlada: O resultado com IR e contribuição so-
cial representa os impostos correntes, os quais são apurados com base no 
lucro presumido mediante a aplicação das alíquotas de 15% acrescida do adi-
cional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o IR e 9% para 
a contribuição social incidentes sobre o percentual de 32% sobre a receita 
bruta auferida no período de apuração, conforme determinado pela legislação 
tributária em vigor. Impostos diferidos – Os impostos diferidos são reconheci-
dos sobre as diferenças temporárias no final de cada período de relatório entre 
os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e as bases fiscais correspondentes usadas na apu-
ração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. 
Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as 
diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhe-
cidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for 
provável que a Cia. apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente 
para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas, ou até 
mesmo quando possui uma projeção de resultado positiva para os próximos 
períodos. 2.3.13. Estimativas contábeis: As estimativas contábeis foram ba-
seadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Ad-
ministração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de-
monstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem provisão para redução de créditos de liquidação duvidosa, 
provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas, vida útil do ativo imobilizado 
e intangível e valor justo dos instrumentos derivativos. A liquidação das tran-
sações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Cia. revi-
sa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente. 2.3.14. Instrumentos 
financeiros: Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quanto a Cia. 

for parte das disposições contratuais do instrumento. Os ativos e passivos fi-
nanceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transa-
ção diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos finan-
ceiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no 
resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos 
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transa-
ção diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resulta-
do. 2.3.15. Mudanças contábeis prospectivas, novos pronunciamentos e 
interpretações ainda não adotadas: As normas e interpretações novas e 
alteradas que estão em vigência a partir de 1º/01/19 não trouxeram impacto 
sobre as demonstrações contábeis da Cia. em 31/12/18. A Administração es-
tará avaliando no ano de 2019 os possíveis impactos, caso aplicável a Cia. 3.
Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa 
estão compostos como segue: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Depósitos bancários - - 1.446 279
Aplicações financeiras a) 830 663 1.849 866
Total 830 663 3.295 1.145
São representadas por (i) aplicações em Certificados de Depósitos Bancários 
(CDB’s), e Operações Compromissadas com Debêntures, ambos remunera-
dos em aproximadamente 100% da variação do CDI (taxa de juros Certificado 
de Depósito Interbancário) e (ii) fundo de investimento com liquidez diária com 
remuneração aproximada de 100% do CDI (taxa de juros do Certificado de 
Depósito Interbancário). As aplicações possuem liquidez imediatas, estando 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
4. Contas a receber Consolidado

2018 2017
Nacional 2.837 2.826
Internacional 3.511 2.956
Provisão para redução de créditos de liquidação duvidosa (636) (612)

5.712 5.170
Para a constituição de provisão para redução de créditos de liquidação 
duvidosa no exercício, foram realizadas análises individuais dos clien-
tes com títulos vencidos acima de 90 dias. Em consequência dessa análi-
se, a Administração concluiu sobre a necessidade de provisão nas de-
monstrações contábeis consolidadas no montante de R$ 636 (R$ 612 
em 31/12/17). O saldo de contas a receber de clientes tem a seguinte
composição por idade de vencimento: Consolidado

2018 2017
A vencer 3.604 4.533
Vencido até 30 dias 1.554 455
Vencido de 31 a 60 dias 194 43
Vencidos de 61 a 90 dias 49 -
Vencidos de 91 a 180 dias 60 12
Vencidos de 181 a 360 dias 469 15
Vencidos acima de 361 dias 418 724

6.348 5.782
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está com-
posta por:

Consolidado
Saldo em 31/12/16 23
(+/-) Adições/ baixa líquidas 589
Saldo em 31/12/17 612
(+/-) Adições/ baixa líquidas 24
Saldo em 31/12/18 636
5. Partes relacionadas: a) Contratos de mútuo: Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
No Zebra Network S.A. 15 352 15 -
6. Investimentos: Os saldos de investimentos em 31/12/18 é como segue:

Controlada 2018

Patrimô-
nio líqui-

do em 
31/12/18

Resultado
líquido do 
exercício
findo em 
31/12/18

Valor
contá-
bil do 

investi-
mento

Resultado
de equiva-

lência patri-
monial a)

No Zebra Network 
S.A. 100% 44.512 (9.386) 41.609 (9.386)
A movimentação do investimento em controladas apresentado nas demons-
trações contábeis individuais, é como segue:

2018 2017
Saldo no início do exercício 50.995 50.140
Reclassificação de Adiantamento p/Futuro Aumento de 
Capital (AFAC) 2.903 -
Equivalência patrimonial (9.386) 855
Saldo no final do exercício 44.512 50.995
7. Imobilizado: O imobilizado é composto por:

Consolidado
2018 2017

Taxas de 
depreciação

Cus-
to

Depreciação
acumulada

Líqui-
do

Líqui-
do

Instalações 20% 15 (12) 3 2
Máquinas, equipamentos e 
 computadores 20% 1.164 (825) 339 363
Móveis e utensílios 10% 407 (254) 153 157
Benfeitorias em imóveis de terceiros           33% 615 (435) 180 29

2.201 (1.526) 675 551
A movimentação do imobilizado consolidado, está demonstrada a seguir:

Insta-
lações

Máquinas,  
Equipamentos e  

Computadores
Móveis e 

Utensílios

Benfeitorias
em imóveis 
de terceiros Total

Saldo em 31/12/16 5 407 209 21 642
Adições - 244 106 27 377
Baixas - (100) (28) - (128)
Depreciação (2) (149) (68) (17) (236)
Incorporação (40) (63) (1) (104)
Saldo em 31/12/17 3 362 156 30 551
Adições 3 96 33 245 377
Baixas - (7) - (60) (67)
Depreciação (3) (112) (36) (35) (186)
Saldo em 31/12/18 3 339 153 180 675
Análise do valor recuperável: No fim de cada exercício, a Cia. revisa o va-
lor contábil de seus ativos tangíveis para determinar se há alguma indicação 
de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. 
Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a 
finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. 8. Intangível: O 
intangível é composto por: 

Controladora
2018 2017

Taxas de 
amortização Custo

Amortização  
acumulada

Líqui-
do

Líqui-
do

Ágio - goodwill a) - 572 - 572 572
572 - 572 572

Consolidado
2018 2017

Taxas de 
amortização Custo

Amortização  
acumulada

Líqui-
do

Líqui-
do

Ágio - goodwill a) - 58.337 - 58.337 66.379
Domínios de internet b) - 4.812 - 4.812 6.234
Software c) 20% 115 (108) 7 17
Marcas e patentes - 47 - 47 47

63.311 (108) 63.203 72.677
a) Ágio por expectativa de rentabilidade futura proveniente da aquisição de
controle da Cia. pela Vila Isabel Participações Ltda. o qual foi incorporado
pela No Zebra Network S.A. em 05/01/15; b) Refere-se a gastos com regis-
tros dos domínios dos websites, sem vida útil definida. Os domínios não são
amortizados e são testados anualmente para impairment; c) Registro dos sof-
twares adquiridos de terceiros que são amortizados pelo prazo de licença de-
finido em contrato. A movimentação do intangível está demonstrada a seguir:

Soft-
wares

Marcas e 
patentes

Domínios  
de internet

Ágio – 
goodwill Total

Saldo em 31/12/16 35 47 6.233 66.379 72.694
Adições - - 1 - 1
Amortização (18) - - - (18)
Saldo em 31/12/17 17 47 6.234 66.379 72.677
Adições - - 15 15
Amortização (10) - - - (10)
Impairment do ágio (i) - - - (9.479) (9.479)
Saldo em 31/12/18 7 47 6.249 56.900 63.203
(i) A Cia. tem por prática a avaliação e o monitoramento periódico do de-
sempenho futuro dos seus ativos. Neste contexto, e considerando o disposto 
no Pronunciamento Técnico CPC 01/IAS 36 - Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos, caso existam evidências claras de que existam ativos registrados 
por valor não recuperável, ou sempre que eventos ou alterações nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável no futuro, 
deverá haver o reconhecimento imediato da desvalorização por meio da cons-
tituição de provisão para perdas. As principais premissas que sustentam as 
conclusões dos testes de recuperação estão listadas abaixo: • Menor nível de 
unidade geradora de caixa: no caso a operação da própria Cia.; • Valor recu-
perável: valor de uso, ou valor equivalente aos fluxos de caixa descontados; 
• Apuração do valor de uso: baseada em fluxos de caixa futuros, em moeda
constante, trazidos a valor presente por taxa de desconto real e antes dos im-
postos sobre a renda. Os respectivos fluxos de caixa são estimados com base
nos resultados operacionais realizados. Com base nas premissas acima, a
Cia. identificou necessidade de constituição de provisão para redução do valor
dos ativos ao valor recuperável em 31/12/18. Em 2018, foi registrado provisão
para redução do valor dos ativos ao valor recuperável o montante de R$ 9.479.
9. Fornecedores Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Nacional 1 2 366 468
Internacional - - 19 29

1 2 385 497
Os fornecedores referem-se, principalmente, a gastos com hospedagem, con-
teúdo e plataforma dos websites. O prazo médio de pagamento aos fornece-
dores é de 30 dias (controladora e consolidado).

Ativo Controladora Consolidado
Circulante Notas 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 3 830 663 3.295 1.145
Contas a receber 4 - - 5.712 5.170
Impostos a recuperar - 55 43 2.542 517
Despesas antecipadas - - - 88 97
Outros ativos - - - 267 328
Partes relacionadas 5 15 352 15 -

Total do ativo circulante 900 1.058 11.919 7.257
Ativo não circulante 45.084 54.470 64.180 74.414
Partes relacionadas - AFAC 6 - 2.903 - -
Aplicações financeiras - caução aluguel - - - 125 85
Investimentos 6 44.512 50.995 - -
Depósitos judiciais - - - 177 1.101
Imobilizado 7 - - 675 551
Intangível 8 572 572 63.203 72.677

Total do ativo 45.984 55.528 76.099 81.671

Passivo e patrimônio líquido Controladora Consolidado
Circulante Notas 2018 2017 2018 2017
Fornecedores 9 1 2 385 497
Obrigações trabalhistas 10 - - 805 702
Impostos e contribuições 11 - - 336 2.950
Empréstimos e financiamentos 12 - - - 1.253
Outras contas a pagar 13 - - 4.550 4.417
Dividendos a pagar 16.c 289 289 289 289

Total do passivo circulante 290 291 6.365 10.108
Passivo não circulante - - 24.040 16.326
Empréstimos e financiamentos 12 - - - 128
Provisão para riscos fiscais e 
trabalhistas 14 - - 1.300 860
Impostos diferidos 15 - - 22.740 15.338

Patrimônio líquido 45.694 55.237 45.694 55.237
Capital social 16.a 86.497 86.497 86.497 86.497
Reserva de hedge de fluxo de caixa (618) (618) (618) (618)
Prejuízos acumulados (40.185)(30.642) (40.185)(30.642)

Total do passivo e patrimônio líquido 45.984 55.528 76.099 81.671

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Receita operacional líquida 17 - - 19.538 22.110
Custo dos serviços prestados 18 - - (10.581) (9.952)
Lucro bruto - - 8.957 12.158
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas comerciais 18 - - (863) (1.729)
 Despesas gerais e administrativas 18 (209) (46) (2.856) (6.758)
 Impostos, taxas e contribuições 18 (8) - (8) -
 Resultado de equivalência patrimonial 6 (9.386) 855 - -
 Outras receitas (despesas) líquidas 19 - - (9.344) 13
Lucro (prejuízo) operac. antes do resultado 
financeiro (9.603) 809 (4.114) 3.684
Resultado financeiro
Despesas financeiras 20 - (1) (1.333) (953)
Receitas financeiras 20 60 100 1.938 183
Variação cambial, líquida 20 - - (30) (41)

60 99 575 (811)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS (9.543) 908 (3.539) 2.873
 IR e CS - corrente e diferido 21 - (9) (6.004) (1.974)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (9.543) 899 (9.543) 899

Demonstração dos resultados abrangentes
individual e consolidado em 31/12/18 (Em R$ mil)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Lucro líquido (prej.) do exercício das operações (9.543) 899 (9.543) 899
Total do resultado abrangente do exercício (9.543) 899 (9.543) 899

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
individual e consolidado em 31/12/18 e 2017 (Em R$ mil)

Reservas
de lucros

Reserva
de hed-

ge de 
fluxo de 

caixa

Pre-
juízos

acumu-
lados

Ca-
pital

social Legal

Reten-
ção de 
lucros Total

Saldos em 31/12/16 86.497 1.521 21.099 (618) (54.161) 54.338
Lucro líquido do exercício - - - - 899 899
Absorção de reservas
 de lucros - (1.521) (21.099) - 22.620 -
Saldos em 31/12/17 86.497 - - (618) (30.642) 55.237
Prejuízo do exercício - - - - (9.543) (9.543)
Saldos em 31/12/18 86.497 - - (618) (40.185) 45.694

Demonstração dos fluxos de caixa individual e consolidado 
em 31/12/18 e 2017 (Em R$ mil)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais (166) (11) 6.806 3.524
Lucro (prejuízo) antes do IR e contribuição social (9.543) 908 (3.539) 2.873
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício 
com o caixa aplicado nas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 6 9.386 (855) - -
Depreciação e amortização 7 e 8 - - 196 255
(Reversão) constituição de provisão 
para créditos de liquidação duvidosa 4 - - 24 (160)
Baixa líquida de imobilizado e intangível - - 67 128
Provisão para impairment de ágio 19 - - 9.479 -
Provisão para contingências 21 - - 440 -
Juros sobre empréstimos (9) (64) 139 542
Outras provisões - - - 206
Incorporação Click Jogos - - - (320)
(Aumento) redução nos ativos operacionais: 333 515 (1.637) 899

Contas a receber - - (567) 1.412
Impostos a recuperar (13) 3 (2.024) (212)
Despesas antecipadas e outros ativos - - 939 (301)
Partes relacionadas 346 512 15 -
Aumento (redução) nos passivos operacionais:

Fornecedores - - (111) (448)
Obrigações trabalhistas - - 103 (356)
Impostos e contribuições - (1) (1.217) (11)
Outras contas a pagar - - 133 240

- (1) (1.092) (575)
IR e contribuição social pagos - (9) - (166)

Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 167 494 4.077 3.682
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado 7 - - (377) (377)
Aquisição de intangível 8 - - (15) (454)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento - - (392) (831)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Liquidação de empréstimos - - (1.381)(3.163)
Liquidação de operações de Hedge - - (154) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 financiamento - - (1.535)(3.163)

Aumento (redução) líquido do saldo de 
caixa e equivalentes de caixa 167 494 2.150 (312)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  3 663 169 1.145 1.457
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 3 830 663 3.295 1.145

10. Obrigações trabalhistas Consolidado
2018 2017

Provisão de férias 435 393
Provisão para encargos de férias 149 132
INSS a recolher 179 138
FGTS a recolher 42 39

805 702
11. Impostos e contribuições Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
PIS a recolher - - 7 38
Cofins a recolher - - 37 173
Outros - - 209 81
ISS a recolher a) - - 83 1.260
Programa Especial de Regularização Tributária 
- PERT b) - - - 1.398

- - 336 2.950
a) Em 18/11/08, a Cia. ajuizou ação declaratória de inexigibilidade e repetição
de indébito questionando a exigibilidade do ISS sobre os serviços de veicu-
lação de propaganda e publicidade. Em 16/04/13, a ação restou favorável à
Cia. conforme Acórdão 994163-3 da 5ª Vara da Fazenda do Tribunal de jus-
tiça do Paraná, resultando no não recolhimento deste tributo a partir da data
da publicação da decisão. A incorporada Click Jogos também ajuizou ação
declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito, porém o processo não
foi concluído. Em 17/12/18, o processo foi decidido pelo juiz a favor da Click
Jogos para a liberação da maior parte dos valores depositados judicialmente,
o montante de R$ 944, sob o no de processo 1044709-56.2014.8.26.0053-X
ISS. b) Em 28/07/17, a Click Jogos formalizou a adesão ao Programa Es-
pecial de Regularização Tributária – PERT perante a Receita Federal do
Brasil, para parcelamento dos débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL dos
períodos de 12/15 a 03/17, conforme disposição do programa para liquidação
com saldo de prejuízo fiscal e base negativa. Em 14/12/18, foi consolidado
este parcelamento perante a Receita Federal do Brasil, sendo formalizado
a liquidação através do saldo de prejuízo fiscal no montante de R$ 1.398.
12. Empréstimos e financiamentos: O montante de R$ 1.253 no Passivo
circulante e R$ 128 no Passivo não circulante em 31/12/17, refere-se a em-
préstimo junto ao Banco ABC, Santander, Banco do Brasil e Itaú, reajusta-
dos a taxa média de CDI + 6,50%. O referido empréstimo foi obtido junto a
instituições para pagamento dos débitos de hedge junto a algumas destas
instituições. Todos os empréstimos foram liquidados em dezembro de 2018.
13. Outras contas a pagar: O montante registrado de R$ 4.550 em 31/12/18
(R$ 4.417 em 31/12/17), considera, dentre outros saldos, montante de R$
3.750 junto a H.I.G. Brasil Assessoria de Investimentos Ltda. 14. Provisões
para riscos fiscais e trabalhistas: A Administração da Cia., assessorada
por seus consultores jurídicos, avalia os processos em que é parte envolvida
e constitui provisão para os processos passivos em que a probabilidade de
perda é provável. Em 31/12/18 a entidade possui constituídas provisões para
riscos fiscais e trabalhistas no montante de R$ 1.300 (R$ 860 em 31/12/17),
advindos do curso normal de operações. Em 31/12/18 existem contingências
classificadas como riscos de perda possível de qualquer natureza municipal
no montante de R$ 1.134, conhecidas pela Administração e com base no
parecer de seus assessores jurídicos. 15. Impostos diferidos: Os impostos
diferidos são compostos dos seguintes montantes:
Limite de base para compensação para liquidação dívida 31/12/18 31/12/17
PERT, conforme disposto pela Lei no 13.796/17: - 5.048
Total CSLL diferidos - 454
Total IRPJ diferidos - 1.262
IRPJ e CSLL - diferidos contabilizados - 1.716
Amortização do ágio para fins fiscais 31/12/18 31/12/17
Saldo Ágio decorrente da Incorporação Reversa Vila Isabel 83.602 83.602
Amortização do Ágio em 2015, 2016, 2017 e 2018 (66.882) (50.161)
Saldo a amortizar 16.720 33.441
Alíquotas vigentes 34% 34%
IRPJ e CSLL diferidos às alíquotas vigentes 22.740 17.055
Mais valia sobre ativo intangível (Nota no 8) 31/12/18 31/12/17
Mais Valia sobre ativo intangível - Incorporação Reversa 
Vila Isabel - -
Alíquotas vigentes 34% 34%
IRPJ e CSLL diferidos às alíquotas vigentes - -
Outros 31/12/18 31/12/17
Outros - -
Alíquotas vigentes 34% 34%
IRPJ e CSLL diferidos às alíquotas vigentes - -
TOTAL IRPJ e CSLL diferidos 22.740 15.338
16. Patrimônio líquido: 16. a) Capital Social: O capital social, subscrito e
integralizado em 31/12/18, no valor de R$ 86.497, está representado por um
total de 86.496.700 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal. 16. b)
Reservas de lucros: Reserva legal - O estatuto social determina que 5% do
lucro líquido serão aplicados na constituição da reserva legal, conforme trata
o art. 193 da Lei nº 6.404/76 das S/A., até o limite de 20% do capital social
integralizado. Reserva de retenção de lucros – Conforme previsto no Art. 199
da Lei no 6.404/76 das S/A., o saldo das reservas de lucros, exceto as reser-
vas para contingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital
social; atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do ex-
cesso no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. 16. c) Di-
videndos: De acordo com o Estatuto Social, aos acionistas é assegurado um
dividendo mínimo obrigatório de 5% do lucro líquido do exercício. Por delibe-
ração da Administração, a Sociedade poderá elaborar balanços e demonstra-
ções contábeis e contábeis em periodicidade semestral, bimestral, trimestral
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ou mensal, e distribuir os lucros intercalares. Não foram distribuídos dividen-
dos durante os exercícios de 2018 e 2017. 17. Receita operacional líquida:
Segue abaixo a conciliação entre receita bruta e a receita apresentada na
demonstração de resultado do exercício: Consolidado

2018 2017
Serviços prestados - mercado interno 7.990 9.433
Serviços prestados - mercado externo 13.178 13.791
Total receita operacional bruta 21.168 23.224
( - ) Impostos sobre vendas a) (1.630) (1.114)
Receita operacional líquida 19.538 22.110
a) Os impostos e contribuições incidentes sobre a receita são Pis e Cofins
na controladora e PIS, Cofins, ISS e CPRB na controlada. 18. Informa-
ção sobre a natureza das despesas reconhecidas na demonstração
do resultado: A Cia. apresentou a demonstração do resultado utilizan-
do uma classificação das despesas baseada na sua função. As infor-
mações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demons-
tração do resultado são apresentadas a seguir: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Despesa com pessoal (*) - - 5.498 8.275
Conteúdo, plataforma e hospedagem - - 1.791 2.113
Serviços de terceiros 209 24 4.295 3.918
Publicidade/marketing - - 1 153
Infraestrutura - - 509 589
Aluguel - - 532 739
Viagens e eventos - 5 913 642
Impostos e taxas 8 - 93 108
Provisão/(reversão) para devedores duvidosos - - 397 1.596

Depreciação e amortização - - 198 220
Outros - 17 81 86

217 46 14.308 18.439
Custos dos serviços prestados 10.581 9.952
Despesas comerciais - - 863 1.729
Despesas gerais e administrativas 209 46 2.856 6.758

Impostos, taxas e contribuições 8 - 8 -
19. Outras receitas (despesas) líquidas: Outras receitas (despesas) com-
postas por: Consolidado

2018 2017
Impairment sobre ágio (Nota no 8) (9.479) -
Outros 135 13
Total de outras receitas (despesas) operacionais (9.344) 13
20. Receitas e despesas financeiras: A composição dos saldos registrados é
como segue: Controladora Consolidado
Receitas financeiras: 2018 2017 2018 2017
Receitas de aplicações financeiras 49 100 62 71
Outras receitas 11 - 1.876 112

60 100 1.938 183
Despesas financeiras:
Encargos financeiros - - (1.259) (841)
Perdas com derivativos - - - -
Despesas bancárias - (1) (48) (66)
IOF - - (17) (26)

Outras despesas financeiras - - (9) (20)
- (1) (1.333) (953)

Variação cambial e líquida:
Variações cambiais ativas - - 49 15
Variações cambiais passivas - - (79) (56)
Total variação cambial e líquida - - (30) (41)

Resultado financeiro 60 99 575 (811)

21. Imposto de renda Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Resultado antes do IR e contribuição 
social (9.543) 908 (3.539) 2.873
Alíquota fiscal vigente 34% 34% 34% 34%

(3.245) (309) (1.203) (977)
Equivalência patrimonial - 291 - -
Outros - 9 - (997)
IRPJ/CSLL sobre Amortização do Ágio 
por Rentabilidade Futura - - (5.685) -
IRPJ/CSLL sobre limite parcial Prejuízo 
Fiscal e Base Negativa - - (319) -
IRPJ e CSLL no exercício - (9) (6.004) (1.974)
Correntes - (9) - (9)

Diferidos - - (6.004) (1.965)
22. Cob. de seguros (não auditado): Considerando a natureza das ativida-
des da Cia. e relevância dos itens do ativo imobilizado, a Cia. adota a política
de contratar Cob. de seguro parcial para os seus bens do imobilizado. Adi-
cionalmente, a Cia. contrata seguros para a proteção dos imóveis alugados
para o desenvolvimento de suas atividades, com o objetivo de cumprir com
o acordado no contrato de locação. Em 31/12/18, a Cob. de seguros con-
tra incêndio, danos materiais e lucros cessantes é de R$ 3.460 (R$ 790 em
31/12/17). O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão
de opinião sobre a suficiência da Cob. de seguros, a qual foi determinada
pela Administração da Cia. e que a considera suficiente para cobrir eventuais
sinistros. 23. Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros: A Cia.
participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registra-
dos em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades
operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros aos quais
a Cia. entende que está exposta, de acordo com sua natureza dos negócios
e estrutura operacional. A administração desses riscos é efetuada por meio
da definição de estratégias elaboradas e aprovadas pela Administração da
Cia., atreladas ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação
de limite de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumen-
tos financeiros com finalidade especulativa em derivativos ou qualquer outro
instrumento de risco. Instrumentos financeiros: Os valores de mercado dos
ativos e passivos financeiros foram determinados com base em informações
de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de
diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter
um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa esti-
mativa, a Administração entende que o valor contábil dos instrumentos finan-
ceiros se aproxima a seu valor de mercado em razão de suas características
e condições comerciais pactuadas. Em 31/12/18, os principais instrumentos
financeiros estão descritos a seguir: • Caixa e bancos – Está apresentado ao
seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil; • Aplicações finan-
ceiras – São classificadas como empréstimos e recebíveis e apresenta valor
justo aproximado do seu valor contábil; • Contas a receber – São classificados
como empréstimos e recebíveis, apresentadas pelo valor de custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor
recuperável. Os valores justos se aproximam dos valores contábeis devido à
natureza e prazos de vencimento destes instrumentos; • Partes relacionadas –
São classificados como empréstimos e recebíveis, apresentadas pelo valor de
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer
redução ao valor recuperável. Os valores justos se aproximam dos valores

contábeis devido à natureza e prazos de vencimento destes instrumentos; • 
Fornecedores – São classificados como outros passivos, apresentados pelo 
valor de custo amortizado. Os valores justos se aproximam dos valores contá-
beis devido à natureza e prazos de vencimento destes instrumentos. Gestão
de risco financeiro: Os fatores de risco financeiro: As atividades da Cia. 
não a expõem a riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito e risco 
de liquidez. O programa de gestão de risco da Cia. se concentra na imprevisi-
bilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adver-
sos no desempenho financeiro da Cia., através de monitoramento e gerencia-
mento dos impactos financeiros no fluxo de caixa. (i) Concentração de risco 
de Mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos 
de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos 
preços de mercado. Os preços de mercado englobam três tipos de risco: risco 
de taxa de juros, risco cambial e risco de preço. Instrumentos financeiros afe-
tados pelo risco de mercado incluem empréstimos a receber e empréstimos 
a pagar, depósitos, instrumentos financeiros mensurados ao valor justo atra-
vés do resultado e instrumentos financeiros derivativos. (ii) Concentração de 
risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalente de caixa, 
depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de 
crédito a clientes. Para bancos e instituições financeiras são aceitos títulos de 
entidades classificadas pela Administração da Cia. como de primeira linha. Os 
limites de risco individuais são determinados com base em classificações in-
ternas ou externas de acordo com limites estabelecidos pela Administração. A 
utilização de limites de crédito é monitorada regularmente e registrada quando 
aplicável provisão para créditos de liquidação duvidosa. A Cia. monitora o nível 
de suas contas a receber o que limita o risco de contas inadimplentes. O valor 
contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do risco de 
crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das informações foi:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa e equivalentes 830 663 3.295 1.145
Empréstimos com partes relacionadas - - - -
Contas a receber - - 5.712 5.170

830 663 9.007 6.315
(iii) Concentração de risco de liquidez: A gestão do risco de liquidez implica
manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar
posições de mercado. Em virtude da natureza dinâmica dos negócios da Cia.,
a tesouraria mantém flexibilidade na captação mediante a manutenção de li-
nhas de crédito compromissadas. A Administração monitora o nível de liquidez
da Cia., considerando o fluxo de caixa esperado, que compreende linhas de
créditos não utilizadas, caixa e equivalentes de caixa. 24. Transações não
envolvendo o caixa: A Controlada participa de operações envolvendo ins-
trumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se des-
tinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a
exposição a riscos financeiros aos quais a Cia. entende que não está exposta,
de acordo com sua natureza dos negócios e estrutura operacional. 25. Apro-
vação das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram
aprovadas e autorizadas para emissão em 26/04/19.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
da Santa Teresa Participações S.A. (“Cia.”), identificadas como controladora 
e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, 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 demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da Santa Teresa Participações S.A. em 31/12/18, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nos-
sa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em 
relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demons-
trações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável 

pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a Administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas ope-
rações, 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 demonstrações 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 bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como par-
te da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional 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 obtivemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in-
tencionais;  • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a 

auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, 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 ade-
quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade 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 divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas 
controladas a não mais se manterem 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 conso-
lidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtivemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, 
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela 
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Curitiba, 29/04/19. Ricardo Engel - CT CRC 1PR-052941/O-1 “S” RJ. 
Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. - CRC 2SP-034.766/O-0.

Para o BC, inadimplência é o que mais pesa no custo do crédito
Garantias estão 
relacionadas à 
capacidade de 
recuperação da 
dívida não paga

A inadimplência é a maior 
responsável pela formação 
do custo do crédito no país. 
“As perdas com inadimplên-
cia são um dos principais 
elementos na formação do 
custo do crédito, como tem 
sido apontado pelo Relató-
rio de Economia Bancária 
(REB). Diversos fatores po-
dem potencializar ou mitigar 
o efeito da inadimplência so-
bre o custo do crédito, entre 
eles a existência de garantias 

oferecidas pelo tomador de 
crédito”, destacou o Banco 
Central do Brasil ao analisar 
as taxas de juros do crédito. 
A autoridade monetária pu-
blicou nesta segunda-feira 
em seu site um texto com 
considerações sobre o tema.

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, disse na semana 
passada, durante audiência 
pública na Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) do 
Congresso, que a melhor 
forma de ter crescimento 
econômico é com inflação 
sob controle e expectativas 
de inflação dentro da meta. 
Segundo ele, reduzir juros 
para a economia crescer foi 
um erro que gerou a crise de 
2014, com perda de credibi-
lidade e “enorme” saída de 
recursos do país.

Para o BC, prazo, valor 
das operações, nível de con-
corrência em determinado 
nicho de mercado entre ou-
tros fatores também podem 
influenciar as taxas de juros. 
“Isso dificulta o exercício de 
identificar o papel da garan-
tia sobre as taxas de juros 
quando se comparam moda-
lidades de operações muito 
heterogêneas”, aponta.

Segundo o BC, as garan-
tias estão diretamente rela-
cionadas à capacidade das 
instituições financeiras de 
recuperar a dívida não paga. 
“As garantias variam de acor-
do com o seu grau de liquidez, 
a facilidade de precificação, 
o custo de execução, a segu-
rança jurídica na execução e 
o risco de depreciação, entre 
outros fatores. Espera-se as-
sim que o valor recuperado e, 

consequentemente, o custo do 
crédito estejam diretamente 
relacionados às características 
e à qualidade da garantia apre-
sentada”.

O BC calcula, que o mon-
tante que a instituição perde 
no caso de uma dívida não 
paga depende muito do valor 
e da qualidade da garantia 
vinculada ao empréstimo. 
Esses fatores afetam o risco 
da operação e, portanto, a 
taxa de juros cobrada pela 
instituição.

Crédito pessoal

Ao analisar taxas de ju-
ros do crédito pessoal não 
consignado entre janeiro de 
2016 e dezembro de 2018, 
o BC apontou que as taxas 
de juros das operações sem 
garantia foram, em geral, o 

dobro das taxas das opera-
ções com garantia em todos 
os trimestres estudados.

Ambas as taxas apresen-
taram trajetória descendente, 
em linha com a evolução da 
taxa básica de juros iniciada 
em 2016. Entre janeiro de 
2016 e dezembro de 2018, 
as taxas de juros diminuíram 
de 41% a.a. para 33% ao ano 
no caso de operações com 
garantia e de 82% a.a. para 
68% a.a. no que se refere às 
operações sem garantia. 

“As taxas de juros de 
operações que tipicamente 
envolvem garantias (crédito 
imobiliário, financiamento 
de veículos e crédito pesso-
al não consignado com ga-
rantia) ou com baixo nível 
de risco para a instituição 
financeira (consignado) são, 
como esperado, significati-

vamente inferiores às taxas 
de juros dos demais grupos 
de operações de crédito”, 
destacou o BC.

“Nota-se, no entanto, que 
há outras diferenças im-
portantes entre os conjun-
tos de operações. Mesmo 
comparando as taxas de ju-
ros cobradas de um mesmo 
indivíduo, verifica-se, por 
exemplo, que as taxas de 
juros dos financiamentos 
de veículos são inferiores 
às taxas de juros do crédito 
pessoal não consignado com 
garantia, a despeito de am-
bos os grupos apresentarem 
garantias. De forma análoga, 
taxas de juros de modalida-
des rotativas são superiores 
às taxas do crédito pessoal 
não consignado sem garan-
tia, apesar da ausência de 
garantia em ambas”. 

Na 12ª redução, mercado projeta para 1,24% o PIB deste ano
Pela 12ª vez seguida, caiu 

a projeção para a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país. Desta vez, a estima-
tiva foi reduzida de 1,45% 
para 1,24% este ano. Para 
2020, a projeção foi mantida 
em 2,50%, assim como para 
2021 e 2022.

A previsão do mercado 
financeiro para a cotação do 
dólar subiu de R$ 3,75 para 
R$ 3,80 no fim de 2019 e 
permanece em R$ 3,80 no 
fim de 2020. Na última sex-
ta-feira (17), o dólar comer-
cial encerrou o dia vendido 

a R$ 4,102, com alta de R$ 
0,065 (+1,62%), chegando 
ao maior valor desde 19 de 
setembro (R$ 4,124).

Os números são do bole-
tim Focus, publicação sema-
nal elaborada com base em 
perspectivas de instituições 
financeiras sobre os princi-
pais indicadores econômi-
cos. O boletim é divulgado 
às segundas-feiras, pelo 
Banco Central (BC).

Inflação

A estimativa de inflação, 
calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-

midor Amplo (IPCA), subiu 
de 4,04% para 4,07 este ano. 
Para 2020, a previsão segue 
em 4%. Para 2021 e 2022, 
também não houve altera-
ção: 3,75%.

A meta do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), 
é de 4,25%, com intervalo 
de tolerância entre 2,75% 
e 5,75%.A estimativa para 
2020 está no centro da 
meta: 4%. Essa meta tem 
intervalo de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo.

Para 2021, o centro da 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de tolerância de 1,5 

ponto percentual. O CMN 
ainda não definiu a meta de 
inflação para 2022.

Selic

Para controlar a inflação, 
o BC usa como principal 
instrumento a taxa básica de 
juros, a Selic. Para o merca-
do financeiro, a Selic deve 
permanecer no seu mínimo 
histórico de 6,50% ao ano 
até o fim de 2019.

Para o fim de 2020, a pro-
jeção passou de 7,50% para 
7,25% ao ano. Para o fim de 
2020, a previsão foi mantida 
em 8% ao ano e em 2021, a 

expectativa caiu de 8% para 
7,50% ao ano.

A Selic, que serve de 
referência para os demais 
juros da economia, é a 
taxa média cobrada nas 
negociações com títulos 
emitidos pelo Tesouro 
Nacional, registradas dia-
riamente no Sistema Es-
pecial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

A manutenção da Se-
lic este ano, como prevê o 
mercado financeiro, indica 
que o Copom considera as 
alterações anteriores nos 
juros básicos suficientes 
para chegar à meta de in-

flação. Ao reduzir os juros 
básicos, a tendência é dimi-
nuir os custos do crédito e 
incentivar a produção e o 
consumo.

Para cortar a Selic, a au-
toridade monetária precisa 
estar segura de que os pre-
ços estão sob controle e não 
correm risco de ficar acima 
da meta de inflação. Quando 
o Copom aumenta a Selic, 
a meta é conter a demanda 
aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança.

Siga o Monitor Mercantil, twitter.com/sigaomonitor
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Corte do Texas julga 
improcedente ação da Petrobras

A Corte Federal do Texas julgou improcedente a ação 
proposta pela Petrobras que tinha por objetivo anular a 
sentença proferida na arbitragem movida pela Vantage 
Deepwater Company e Vantage Deepwater Drilling. Se-
gundo fato relevante da estatal, essa arbitragem se origi-
nou do contrato de serviços de perfuração obtido mediante 
corrupção, conforme provado pela Operação Lava Jato. E 
explicou que, em 3 de julho do ano passado, o Tribunal 
Arbitral – formado por três árbitros – decidiu, por dois a 
um, que a Petrobras e suas subsidiárias deveriam pagar à 
Vantage a quantia de US$ 622,02 milhões, acrescida de ju-
ros compostos de 15,2% ao ano, a título de ressarcimento 
pela rescisão antecipada do contrato e faturas relativas à 
perfuração de um poço no Golfo do México. A Petrobras 
e subsidiárias reconheceram recentemente uma provisão 
relativa a este litígio de aproximadamente US$ 720 mil-
hões. A decisão da Corte do Texas está sujeita a recurso, 
e a Petrobras diz que seguirá adotando todas as medidas 
destinadas a resguardar os seus interesses.

Economista esperam que PIB cresça 1,24%
Os economistas ficaram menos otimistas em relação ao 

comportamento da economia brasileira. O Relatório Focus 
apontou que os ouvidos pelo Banco Central esperam que o 
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresça 1,24% neste 
ano, contra uma projeção de 1,45% na semana passada. 
Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), a previsão ficou estável em 4,11%. A taxa de câm-
bio sofreu elevação, pois a projeção elevada de R$ 3,75 
para R$ 3,80. As perspectivas para a Selic foram mantidas 
em 6,5% no ano.

CVM proíbe atuação da FX no Brasil
A FX Trading Corporation, apesar de não registrada e 

não possuir autorização,  atuava irregularmente no Brasil, 
oferecendo serviços de intermediação de valores mobil-
iários e também captando clientes para o chamado merca-
do de Forex. Por causa disso, foi proibida pela Comissão 
de Valores Mobiliários de atuar no mercado brasileiro sob 
pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. A decisão da 
Superintendência de Relações com o Mercado e Inter-
mediários foi publicada nesta segunda-feira.

Randon vende mais 15,4% em abril
A receita líquida da Randon atingiu a R$ 426,3 milhões 

em abril, superando em 15,4% a do mesmo mês do ano 
passado. No acumulado do ano, o faturamento chegou a 
R$ 1,6 bilhão, com aumento de 20,8% sobre o mesmo 
período anterior. 

Neoenergia inicia o roadshow
A Neoenergia inicia nesta semana o roadshow visando 

a realização do IPO de suas ações. O valor patrimonial da 
empresa está calculado em R$ 18,4 bilhões e os ofertantes 
dos papéis serão o Banco do Brasil, a Previ e a Iberdrola. 

Dilema dos chineses
O iuan, a moeda chinesa, registrou desvalorização de 

quase 2,7% neste mês, oscilando ao redor da proporção de 
7 iuanes para 1 dólar. Por enquanto, essa queda tem sido 
favorável para a China, pois reduz o impacto das novas 
tarifas dos EUA e poderá manter o nível de suas expor-
tações. Mas o governo do país asiático está preocupado, 
pois uma grande queda na sua moeda pode provocar uma 
fuga de capitais da China, o que prejudicará sua estabili-
dade econômica.

Assine o Monitor Mercantil

MARIANA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 19.486.977/0001-99 - NIRE 33.3.0031060-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2019
Data, Hora e Local: Realizada às 10:30 horas do dia 29 de abril de 2019, na 
sede social da Companhia, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de dezembro, nº 20, sala 602 (parte), Centro. Presen-
ça: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, em conformi-
dade com o disposto no § 4° do Artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme altera-
da. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 11, caput, 
do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a mim, 
Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a constituição e outorga da cessão fiduciária pela Companhia em fa-
vor dos titulares das debêntures da segunda série (“Debêntures da Segunda 
Série”), emitidas no âmbito da 6ª (sexta) emissão (“Emissão”) de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em duas séries, sendo a primeira série 
da espécie quirografária e a segunda série da espécie com garantia real, da 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Emissora”, 
respectivamente), representados pelo Simplific Pavarini Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”). Deliberação: Após a 
discussão das matérias, os acionistas deliberaram aprovar por unanimidade 
aprovar a constituição e outorga da Cessão Fiduciária pela Companhia em fa-
vor dos titulares das Debêntures da Segunda Série, emitidas no âmbito da 6ª 
(sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas 
séries, sendo a primeira série da espécie quirografária e a segunda série da 
espécie com garantia real, da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., 
representados pelo Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda., da totalidade dos direitos creditórios (1) emergentes do Contrato 
de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 
011/2014-ANEEL, celebrado em 02 de maio de 2014, entre a União, repre-
sentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, e a Companhia, 
e seus posteriores aditivos (“Contrato de Concessão”); (2) Contrato de Pres-
tação de Serviços de Transmissão nº 08/2014, firmado entre a Companhia e 
o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (“ONS”), em 27 de junho de
2014, e seus posteriores aditivos (“CPTS”); (3) provenientes do Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão, celebrados entre o ONS, a Companhia e as 
usuárias do sistema de transmissão (“CUSTs”), compreendendo, mas não se 
limitando: (a) o direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou
potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pa-
gamento pelo poder concedente à Companhia, incluído o direito de receber
todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do
Contrato de Concessão; (b) os direitos creditórios da Companhia, provenien-
tes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos
no Contrato de Concessão, no CPST e nos CUSTs, inclusive a totalidade da
receita proveniente da prestação dos serviços de transmissão; (4) todos os
demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da Companhia
que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas le-
gais e regulamentares aplicáveis, decorrentes dos Contratos de Concessão,
do CPST e dos CUSTs, ou decorrentes, a qualquer título, da prestação de
serviços de transmissão de energia elétrica pela Companhia; (5) os direitos
creditórios de conta vinculada na qual serão depositados todos os recursos
provenientes dos direitos cedidos nos itens (1), (2), (3) e (4) desta Cláusula
(“Conta Vinculada” e “Cessão Fiduciária”, respectivamente), nos termos e
condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de
Cessão Fiduciária e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora, a
Companhia, a Miracema Transmissora de Energia S.A. e o Agente Fiduci-
ário, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Contrato de Ces-
são Fiduciária”). Autorizar a diretoria da Companhia a firmar todos os docu-
mentos necessários, bem como praticar todos os atos necessários para a
constituição e outorga da Cessão Fiduciária, incluindo celebrar o Contrato de 
Cessão Fiduciária. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram
encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Re-
sende Faria, Presidente. Srta. Bárbara da Cunha Xavier, Secretária. Acionis-
tas: Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende 
Faria. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Bárbara da Cunha
Xavier - Secretária. JUCERJA. Certifico o arquivamento em 08/05/2019 sob o 
número 00003603715. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 24.944.194/0001-41 - NIRE 33.300.3202.37

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de abril de 2019
Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2019, 
na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, sala 602 (parte), Sup. R. 
Mercado, 12, Centro. Presença: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, 
em conformidade com o disposto no § 4° do Artigo 124 da Lei 6.404/76. 
Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 11, caput, 
do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que convidou a 
mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a constituição e outorga da cessão fiduciária pela Compa-
nhia em favor dos titulares das debêntures da segunda série (“Debêntures 
da Segunda Série”), emitidas, no âmbito da 6ª (sexta) emissão (“Emissão”) 
de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, sendo 
a primeira série da espécie quirografária e a segunda série da espécie com 
garantia real, da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Debêntu-
res” e “Emissora”, respectivamente), representados pelo Simplific Pavarini 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”). 
Deliberação: Após a discussão da matéria, os acionistas, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: (1) Aprovar a 
constituição e outorga da Cessão Fiduciária pela Companhia, em favor dos 
titulares das Debêntures da Segunda Série, emitidas, no âmbito da 6ª (sex-
ta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas 
séries, sendo a primeira série da espécie quirografária e a segunda série 
da espécie com garantia real, da Transmissora Aliança de Energia Elétrica 
S.A., representados pelo Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valo-
res Mobiliários Ltda., da totalidade dos direitos creditórios (1) emergentes
do Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia
Elétrica nº 017/2016-ANEEL, celebrado em 27 de junho de 2016, entre a
União, representada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
e a Companhia, e seus posteriores aditivos; (2) provenientes do Contra-
to de Prestação de Serviços de Transmissão nº 06/2016, firmado entre a
Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS (“ONS”), em
15 de agosto de 2016, e seus posteriores aditivos (“CPST”); (3) provenien-
tes dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, celebrados entre
o nos, a Companhia e as usuárias do sistema de transmissão (“CUSTs”),
compreendendo, mas não se limitando: (a) o direito de receber todos e
quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se
tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo poder concedente à Com-
panhia, incluído o direito de receber todas as indenizações pela extinção da 
concessão outorgada nos termos dos Contratos de Concessão; (b) os di-
reitos creditórios da Companhia, provenientes da prestação de serviços de
transmissão de energia elétrica, previstos nos Contratos de Concessão, no
CPST e nos CUSTs, inclusive a totalidade da receita proveniente da pres-
tação dos serviços de transmissão; (4) todos os demais direitos, corpóreos
ou incorpóreos, potenciais ou não, das Garantidoras que possam ser objeto 
de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares
aplicáveis, decorrentes do Contrato de Concessão, do CPST e dos CUSTs,
ou decorrentes, a qualquer título, da prestação de serviços de transmissão
de energia elétrica pela Companhia; (5) os direitos creditórios de conta vin-
culada na qual serão depositados todos os recursos provenientes dos di-
reitos cedidos nos itens (1), (2), (3) e (4) desta Cláusula (“Conta Vinculada”
e “Cessão Fiduciária”, respectivamente), nos termos e condições a serem
estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária
e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Emissora, a Companhia, a Ma-
riana Transmissora de Energia S.A. e o Agente Fiduciário, na qualidade de
representante dos Debenturistas, (“Contrato de Cessão Fiduciária”). Auto-
rizar a diretoria da Companhia a firmar todos os documentos necessários,
bem como praticar todos os atos necessários para a constituição e outorga
da Cessão Fiduciária, incluindo celebrar o Contrato de Cessão Fiduciária.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e achada confor-
me, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria,
Presidente. Srta. Bárbara da Cunha Xavier, Secretária. Acionistas: Trans-
missora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria.
Confere com a original, lavrada em livro próprio. Bárbara da Cunha Xavier
- Secretária. JUCERJA. Certifico o arquivamento em 08/05/2019 sob o nú-
mero 00003604396. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

FLAPA - ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA 
CNPJ: 71.241.731/0003-39 

OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

FLAPA - ENGENHARIA E MINERAÇÃO LTDA torna público que recebeu 
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a OUTORGA DE DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS OUT nº IN048721, com validade até 
22 de março de 2024, que a autoriza para a captação de água bruta em 
um poço tubular, com as finalidades de outros usos (umectação de vias, 
sistema de aspersão da área de britagem, limpeza de dependências e uso 
em vasos sanitários), na Região Hidrográfica II - Guandu, na quantidade 
e sob as condições constantes deste documento, sujeitos à cobrança, na 
forma prevista na Lei Estadual nº 4.247/03, em consonância com o § 1º do 
art. 27 da Lei Estadual nº 3.239/99, na ESTRADA DO CARRETÃO, Nº 20-A 
- CARRETÃO, município SEROPÉDICA.

Registro CNARH: 33.0.0057974/98, CAPTAÇÃO: Poço 1, Vazão máxima 
instantânea: 5,8 m³/h, Vazão média: 5,8 m³/h, Volume máximo diário: 69,6 
m³, Tempo: 12 h/d, Período: 22 d/mês, Coordenadas geográficas: Lat. 22° 
40’ 10,0’’ S e Long. 43° 41’ 8,0’’ O, DATUM: SIRGAS2000, Lançamento:
Volume máximo diário de 30 m³ em solo. Processo nº E-07/510963/2010.

CVM suspende atuação da FX Trading 
Corporation por irregularidade
Empresa de 
origem asiática 
não possui 
registro junto  
à autarquia

A Superintendência de 
Relações com o Mercado 
e Intermediários (SMI) da 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) fez um 
comunicado nesta segunda-
feira em seu site em que 
alerta o mercado de valores 
mobiliários e o público em 
geral sobre a atuação irre-
gular da empresa de origem 
coreana FX Trading Corpo-
ration, na oferta de serviços 
de intermediação de valo-
res mobiliários. A autar-
quia determinou a imediata 
suspensão de veiculação de 
qualquer oferta de serviços 
por parte da empresa.

A FXTrading Corp - que 
informa em seu site que 
está presente em mais de 
180 países - foi incluída na 
lista de empresas não-re-
gistradas da CVM em 21 de 
janeiro de 2019. A reporta-
gem do MONITOR MER-
CANTIL verificou nesta 
segunda-feira que o site da 
empresa, a versão em por-
tuguês, ainda está no ar. 
Também foi constatado que 
o número de celular da em-
presa tem prefixo do DDD 
22, apesar de o endereço 
que aparece na busca do 
Google seja em Nova Igua-
çu, na Baixada Fluminen-

se. Aliás, a empresa estaria 
estabelecida em um prédio 
modesto da região.

De acordo com o Ato
Declaratório CVM 17.142, 
emitido pela área técnica da 
autarquia, a empresa ofere-
ce serviços de intermedia-
ção de valores mobiliários 
e efetua a captação irregular 
de clientes brasileiros para a 
realização de operações no 
denominado mercado Forex 
(Foreign Exchange), que 
envolvem negociações com 
pares de moedas estrangei-
ras, revelando a existência 
de instrumentos financeiros 
por meio dos quais são tran-
sacionadas taxas de câmbio. 
“Por tais características, es-
sas operações amoldam-se à 
definição de contrato deriva-
tivo e, consequentemente, ao 
conceito legal de valor mo-
biliário”.

Segundo a SMI, a FX Tra-
ding Corporation não pos-
sui autorização para captar 
clientes residentes no Brasil, 
já que a oferta destes servi-
ços depende de registro jun-
to à CVM. A SMI apurou 
que a empresa anunciava os 
serviços pela página https://
www.fxtradingcorp.com e
de redes sociais.

Sanções

De acordo com a CVM, 
caso não seja cumprida a 
determinação de suspensão 
dos serviços, a empresa es-
tará sujeita à multa comina-
tória diária no valor de R$ 
1.000,00.

Além disso, sem prejuízo 
de responsabilidades pelas 

infrações já cometidas an-
tes da publicação deste Ato, 
poderá haver imposição das 
penalidades cabíveis, nos 
termos do art. 11 da Lei 
6.385/76, após o regular pro-
cesso administrativo sancio-
nador.

A CVM orienta que caso 
um investidor receba pro-
posta por parte desta empre-
sa, entre em contato com a 
autarquia por meio do Ser-
viço de Atendimento ao Ci-
dadão (SAC), “preferencial-
mente fornecendo detalhes 
da oferta e a identificação 
das pessoas envolvidas, a 
fim de que seja possível a 
pronta atuação da Autarquia 
no caso”.

Investigação

Levantamento realizado 
e publicado no mês passa-
do pelo portal de notícias 
Cointimes diz que os ser-
vidores da Fx estão locali-
zados nos Estados Unidos. 
E, inclusive, a empresa não 
tem CNPJ no Brasil, segun-
do revela a própria página 
brasileira da FX. “A empre-
sa usa os serviços do Goo-
gle Inc para oferecer seus 
serviços. Mas, apesar de 
estarem com os servidores 
nos EUA e terem sido cria-
dos na Ásia, a maior parte 
do acesso vem do Brasil, 
Tailândia e da Rússia”, des-
tacou a notícia do portal. 

A apuração feita pelo site 
Cointimes ( https://cointi-
mes.com.br), e publicada 
em 18 de abril, sobre as 
atividades realizadas  pela 
Fx Trading Corp diz que 

“supostamente” trata-se de 
uma empresa Coreana que 
faz Forex e mineração de 
criptomoedas, prometendo 
a seus investidores ganhos 
de 1% até 2,5% ao dia. 
Com resultados de 100% de 
lucro em 3 meses e 400% 
em 12 meses. Inclusive, a 
página do Facebook deles 
mostra que os lucros são 
garantidos. “Isso já é um 
péssimo sinal, não existe 
lucro garantido no mercado 
de criptomoedas. Só para 
se ter uma ideia, o ROI no 
ano passado do Bitcoin foi 
de – 80%”, explica o levan-
tamento.

“Parece que o Bot da Fx 
Trading é melhor do que 
os maiores investidores de 
Wall Street. Em 3 meses a 
Fx Trading Corp seria capaz 
de bater até mesmo os rendi-
mentos do poderoso Warren 
Buffet em 10 anos. Uma ta-
refa extremamente compli-
cada”, compara o Cointimes.

De acordo ainda com o 
levantamento, parece que 
parte do dinheiro da FX Tra-
ding Corp seria oriundo da 
mineração de criptomoedas. 
“A mineração de bitcoins, 
ainda que possível, é impro-
vável pela Fx Trading Corp. 
Analisamos uma boa parte 
das transações da Fx Trading 
Corp e nenhuma delas estava 
ligada com um ou dois ende-
reços de diferença de uma 
transação coinbase (transa-
ção de criação de criptomo-
edas)”, revela o Cointimes.
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ABOLIÇÃO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 27.824.598/0001-90

DEMONSTRAÇÕES DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2018 31/12/2017

Saldo anterior Lucros Acumulados....................  61.247.126  60.042.056 
Lucros do Exercício ...........................................  6.962.834  1.268.494 
Lucros Acumulados ...........................................  68.209.960  61.310.550 
(-) Transferência Reserva Legal .........................  (366.465)  (63.425)
(-) Dividendos Distribuídos ................................. - -
(-) Transferências para Aumento Capital ........... - -
Saldo de Lucros Acumulados ............................  67.843.495  61.247.125 

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante ...........................................................  1.263.446  2.405.325 
Caixa e Bancos ...................................................  2.227  949.915 
Impostos a Recuperar .........................................  1.868  23.376 
Contas a Receber................................................  1.186.339  362.281 
AFAC - Aporte Futuro Aumento de Capital .........  73.012  1.069.753 
Não Circulante ...................................................  2.698  2.698 
Depósito Judicial ................................................. - -
Capitalização Autolatina ......................................  2.698  2.698 
Permanente ........................................................  161.889.148  158.246.105 
Investimentos ......................................................  148.433.667  144.790.624 
Imobilizados.........................................................  13.455.481  13.455.481 
Total do Ativo .....................................................  163.155.292  160.654.128 

PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017
Circulante ...........................................................  9.168.333  7.645.038 
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias .........  66.646  81.334 
Obrigações Tributárias ........................................  33.221  25.364 
Outras obrigações ...............................................  9.068.466  7.538.340 
Não Circulante ...................................................  3.268.862  9.620.291 
Patrimônio Líquido ............................................ 150.718.097 143.388.799 
Capital Social.......................................................  72.000.000  71.500.000 
AFAC ................................................................... - 500.000
Reservas .............................................................  10.508.137  10.141.673 
Reserva de Lucros ..............................................  61.247.126  60.042.056 
Reserva Lucro Exercício .....................................  6.962.834  1.205.070 
Total do Passivo ................................................ 163.155.292 160.654.128 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
31/12/2018 31/12/2017

Receitas Diversas..............................................  18.922.300  5.050.880 
(-) Despesas Administrativas.............................  (10.814.470)  (3.691.089)
Resultado Exercício...........................................  8.107.830  1.359.791 
IRPJ/CSLL .........................................................  (778.531)  (91.297)
Reserva Legal ...................................................  (366.465)  (63.425)
Dividendos D istribuídos ..................................... - -
Lucro Líquido Exercício .....................................  6.962.834  1.205.069 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1. As demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e 
Lei 11.638/2007, a tributação base no Lucro Real. 2. Os investimentos foram avaliados pela equivalência patrimonial. 3. As contas de Ganho/Perda de 
Equivalência, foram debitadas a Conta de Reserva de Lucros Acumulados. Paulo Pires Simões - Presidente; Paulo Pires Simões Filho - Diretor; Mauricio
Simões - Diretor; Andrea Galdeano Stein - Diretora; Vania Lucia Lopes da Silva - Contadora - CRC-RJ - 44.777-4 - CPF 542.360.887-20.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014
Ativo 2018 2017 2016 2015 2014
Circulante 1.012.817,04 995.507,02 1.015.794,10 993.717,81 719.456,93
Caixa 1.000.251,43 974.808,92 1.003.228,49 981.152,20 706.891,32
Bancos c/ mov. 1,30 8.133,79 1,30 1,30 1,30
Bancos c/ aplic. 12.564,31 12.564,31 12.564,31 12.564,31 12.564,31
Permanente
Imobilizado 485.272,00 485.272,00 485.272,00 485.272,00 485.272,00
Imóveis 485.272,00 485.272,00 485.272,00 485.272,00 485.272,00
Total ativo 1.498.089,04 1.480.779,02 1.501.066,10 1.478.989,81 1.204.728,93
Passivo
Circulante 6.570,99 5.403,77 6,227,11 4.662,00 12.743,65
Imp. a pagar 6.570,99 5.403,77 6,227,11 4.662,00 12.743,65
Patrimônio líquido 1.491.518,05 1.475.375,75 1.494.838,99 1.474.327,81 1.191.985,28
Capital 535.800,00 535.800,00 535.800,00 535.800,00 535.800,00
Lucros acumulados 939.575,25 959.038,99 938.527,81 656.185,28 418.861,61
Lucro do exercício 16.142,80 (19.463,74) 20.511,18 282.342,53 237.323,67
Total passivo 1.498.089,04 1.480.779,02 1.501.066,10  1.478.989,81 1.204.728,93

Demonstração do Resultado 2018 2017 2016 2015 2014
Receita de Serviços 276.930,00 271.083,00 256.110,00 314.010,00 296.310,00
Imp. Incidentes 18.240,49 1.762,09 9.348,05 11.461,37 25.630,82
Lucro Bruto 258.689,51 269.320,91 246.761,95 302.548,63 270.679,18
Desp. adminstr. 34.254,07 21.361,33 21.957,49 7.624,46 19.132,63
Lucro Operacional 224.435,44 247.959,58 224.804,46 294.924,17 251.546,55
IR Exercício 13.292,64 13.011,98 12.293,28 12.581,64 14.222,88
Lucros/Prej. Exerc. 211.142,80 234.947,60 212.511,18 282.342,53 237.323,67
Lucros Distrib. 195.000,00 254.411,34 192.000,00 - -
Lucros Acumul. 16.142,80 (19.463,74) 20.511,18 282.342,53 237.323,67

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital Lucros Acumul.
Saldo em 31/12/2014 535.800,00 656.185,28
Lucro do exercício - 282.342,53
Saldo em 31/12/2015 535.800,00 938.527,81
Lucro do exercício - 20.551,18
Saldo em 31/12/2016 535.800,00 959.038,99
Lucro do exercício - (19.463,74)
Saldo em 31/12/2017 535.800,00 939.575,25
Lucro do exercício - 16.142,80
Saldo em 31/12/2018 535.800,00 955.718,05

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2018. Pedro Paulo Ballarin Bruni - Diretor Presidente - CPF 444.153.031-53; 
Rodrigo Loureiro de Lafuente - Tec. Cont. 016.459-O-2 CRC/RJ - CPF 091.309.347-53.

VITÓRIA AMAZÔNICA 2005 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 03.098.489/0001-74

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas. Cumprindo disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018, 31.12.2017, 
31.12.2016, 31.12.2015. Ficamos à disposição de V.Sas. para os esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 33300308407

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas da NX GOLD S.A. (“Companhia”) que foram 
disponibilizados na sede da Companhia, localizada na Avenida Niemeyer, 
2, Sala 208 – parte, Centro, CEP 22.450-220, Bairro Vidigal, Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos referidos no artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019. NX GOLD S.A.

NÚCLEO ESPÍRITA PEDRO E PAULO
CNPJ: 27.644.467/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Associados do Núcleo Espírita Pedro 
e Paulo a comparecerem à sua sede, sito a Rua Capitão Machado, 
nº 531 Jacarepaguá, no dia 22 de maio de 2019, às 19:30 horas em 1ª 
convocação. Com número Mínimo de 1/3 de associados ou 20:15 horas do 
mesmo dia em 2ª Convocação, com qualquer número. Afim de tomarem 
parte da Assembléia Geral Ordinária, com as seguintes ordens do dia: A)
Apresentação e aprovação do Balanço, relatório de contas. B) Eleição para 
substituir cargos vagos na Diretoria atual. C) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro,17 de Maio de 2019
Jorge Luiz da Rocha

Royalties pularão de R$ 26,6 bi em 2019 para R$ 35,2 bi em 2023 
Estado do Rio  
de Janeiro 
receberá R$ 14,13 
bilhões este ano

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) está 
disponibilizando em seu 
site, desde a última sexta-
feira, uma ferramenta que 
fornece a estimativa anual 
de arrecadação de royalties 
para o país, estados e muni-
cípios nos próximos cinco 
anos. A projeção para o país 
em  2023 é de arrecadar R$ 
35,2 bilhões , ante R$ 26,6 
bilhões calculados para este 
ano.

O preço mínimo do pe-
tróleo (PMP) adotado para 
o cálculo das participações 
governamentais (royalties e 

outras participações) é cal-
culado mensalmente pela 
ANP pela média mensal do 
preço do petróleo tipo Brent, 
em dólares por barril (US$/
bbl), ao qual se incorpora um 
diferencial de qualidade. Sua 
unidade de medida é em real 
por metro cúbico (R$/m³).

RJ: maior da história

Somente no Estado do 
Rio de Janeiro, a projeção de 
receita para 2019 com royal-
ties e participações especiais 
do petróleo é a maior da his-
tória. Pelo menos foi a pre-
visão do governo anterior, 
feita em outubro de 2018, 
que estima arrecadação de 
R$ 14,13 bilhões para este 
ano. A previsão aponta para 
uma receita 62% maior na 
comparação com o melhor 
ano em arrecadação para o 
produto, em 2014.

As estimativas que a 

ANP está disponibilizando 
em seu site são realizadas a 
partir das seguintes variá-
veis: volumes de produção 
dos poços e campos decla-
rados pelas empresas, pre-
ços de referência do petró-
leo e do gás natural (U.S. 
Energy Information Admi-
nistration – EIA), taxas de 
câmbio (Sistema Expecta-
tivas de Mercado - Banco 
Central do Brasil), alíquo-
tas de royalties previstas 
nos contratos de explora-
ção e produção de petróleo 
e gás, e decisões judiciais.

“Para obter os dados, é 
preciso selecionar o estado 
e o município, para que os 
royalties estimados sejam 
disponibilizados na tela, 
com a data e hora em que 
foram gerados”, explica a 
agência reguladora em co-
municado. Segundo a ANP, 
em função das incertezas 
inerentes a estas variáveis, 

Estimativa (R$): 2019 2020 2021 2022 2023

País (R$ Bilhão) 26,6 30,3 31,4 33,6 35,2
Rio de Janeiro (R$ Milhão) 5.204,2 6.314,2 6.903,0 7.548,0 7.987,9
Rio de Janeiro-RJ (R$ Mil) 211.587,5 232.777,0 233.595,2 239.037,7 238.901,2

Base De Cálculo: 2019 2020 2021 2022 2023

Brent (US$) 69,64 67,00 67,00 67,00 67,00
Cambio (R$/US$) 3,81 3,77 3,79 3,85 3,90

não há qualquer garantia de 
efetivação das estimativas 
ao longo do período simu-
lado.

Royalties são finitos

O valor obtido com os 
royalties anualmente é resul-
tado de um processo mensal 
feitos pelas empresas produ-
toras. As empresas produ-
toras recolhem os royalties 
mensalmente à Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), 
que repassa os recursos aos 
beneficiários com base nos 
cálculos efetuados pela ANP, 

de acordo com a legislação 
em vigor.

Os royalties são uma 
compensação financeira 
devida pelas empresas que 
produzem petróleo e gás 
natural no território brasi-
leiro: uma remuneração à 
sociedade pela exploração 
desses recursos não reno-
váveis.

“Os royalties são finitos 
porque só são pagos en-
quanto houver produção de 
petróleo e/ou gás natural em 
determinado campo. E vari-
áveis porque têm como base 
de cálculo o volume de pro-

dução dos campos de petró-
leo e gás (que tende a decli-
nar com o passar dos anos), a 
cotação do dólar e os preços 
internacionais do petróleo 
e do gás natural”, destaca o 
texto da ANP. 

Simulação

A reportagem do MO-
NITOR MERCANTIL fez 
nesta segunda-feira uma 
simulação sobre a proje-
ção dos royalties no Esta-
do e município do Rio de 
Janeiro de 2019 a 2023. 
Veja cálculos abaixo:

China segue ampliando abertura do setor financeiro
A China fez progressos na 

abertura do seu setor finan-
ceiro e segue promovendo 
essa expansão, disse o Ban-
co Central do país nesta se-
gunda-feira. Também infor-
mou  que o país irá ampliar o 
processo de abertura do setor 
financeiro.

De acordo com a autori-
dade monetária, o país bus-
cará o progresso coordena-

do em abertura financeira, 
reforma no mecanismo de 
formação de taxa cambial e 
processo de avanço da con-
vertibilidade da conta de 
capitais, diz um comunica-
do publicado na página ofi-
cial do Banco Popular da 
China, conforme noticiou a 
agência Xinhua.

O país também atribui-
rá grande atenção ao con-

trole do risco financeiro, e 
garantirá que a supervisão 
financeira e as capacidades 
reguladoras do país estejam 
de acordo com o nível de 
abertura, destaca o comu-
nicado. 

Abertura

“A maior abertura do seu 
setor financeiro é o cami-

nho que o país deve seguir 
para se integrar à economia 
mundial”, disse o banco 
central.

Do ponto de vista interno, 
com a economia se transfor-
mando de crescimento de 
alta velocidade para desen-
volvimento de alta qualida-
de, a expansão da abertura 
financeira ajudará a cons-
truir um sistema financeiro 

diversificado, promover a 
reforma financeira e ser-
vir melhor à economia real, 
acredita o BC.

Impacto da abertura

A abertura do setor fi-
nanceiro do país obteve 
uma resposta positiva do 
mercado. Até o final de 
março, os investidores do 

exterior compraram um va-
lor líquido de 1,77 trilhão 
de iuanes (US$ 260,3 bi-
lhões) de bônus no merca-
do de bônus interbancário 
do país, aumento de 31% 
em termos anuais, e pos-
suíam 5,4 trilhões de iua-
nes em ativos financeiros 
denominados em iuan, um 
aumento de 19% em termos 
anuais, segundo o BC.




