
OPINIÃO
Se isso não é uma depressão, 
então o que seria?
Ranulfo Vidigal, página 2

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial R$ 4,0300

Dólar Turismo R$ 4,1800

Euro R$ 4,4959

IGP-M 1,26% (março)
0,88% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (dez.) 0,15%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,5850

Ouro (gr) R$ 166,00

Selic 6,50%

Hot Money 1,08% a.m.

mercantil Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br

ANO CVI - Nº 28.384
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9891

Rio de Janeiro, quinta-feira,
23 de maio de 2019

mercantil
Monitor

LEILÃO & 
COMPANHIA
Vários terrenos 
em Montanhas, 
nas montanhas  
do Rio
Lydia 
Gonzalez, 
página  4

Natura e Avon formam 
4º maior grupo de 
beleza do mundo
Página 9

Brasil na idade da lenha
Alta do preço do 
botijão leva 3 milhões 
de famílias a usar 
madeira ou carvão

De 2016 a 2018, o preço do bo-
tijão de gás aumentou 24%. No 
mesmo período, aumentou de 11 
milhões para 14 milhões o total de 
famílias brasileiras que passaram a 
usar lenha ou carvão para cozinhar, 
segundo dados da Pnad Contínua 
do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), divulgados 
nesta quarta-feira.

O preço do gás de cozinha sobre 
sem trégua desde que a Petrobras 
adotou a política de repassar as va-
riações de custos dos combustíveis 
no mercado internacional. A situa-
ção piorou com a alta do dólar fren-
te ao real.

Os que defendem a paridade 
com os preços no exterior alegam 
que a estatal sofre prejuízos se não 
repassar os aumentos. Porém, os 

balanços da Petrobras mostram que 
a alegação não reflete a realidade. 
Cláudio da Costa Oliveira, eco-
nomista aposentado da empresa, 
mostra que os lucros nos primei-
ros trimestres no período em que o 
consumo interno foi “subsidiado” 
(2010/2013) se situaram em uma 
faixa de R$ 7,7 bilhões a R$ 11 
bilhões. No primeiro trimestre de 
2019, com os preços acompanhan-
do a paridade, o ganho foi menor, 
de R$ 4,1 bilhões.

Para o presidente da Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), Vag-
ner Freitas, a troca do gás pela lenha 
ou carvão “é um claro sinal de que 
a economia está patinando, de que a 
renda das famílias está caindo e de 
que o povo está ficando mais pobre 
e, pior, correndo mais riscos até para 
preparar a comida da família”.

Até dezembro de 2017, a Petro-
bras reajustava os preços do GLP 
mensalmente. A partir de janeiro de 
2018, quando os valores já haviam 
explodido, os preços passaram a ser 
reajustados trimestralmente. O úl-
timo reajuste foi anunciado na pri-
meira semana de maio e foi de 3,4%.

Reprodução/internet

Guedes diz que governo vai avançar 
na privatização dos ‘peixes grandes’

Após a aprovação da reforma 
que desmontará Previdência, o go-
verno promete acelerar as privati-
zações com a qual pretende “tra-
var” despesas com juros da dívida, 
anunciou o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, nesta quarta-feira, 
em palestra de abertura de um se-
minário, em Brasília. 

Segundo o ministro, a meta é 
gerar US$ 20 bilhões em receitas 
com a venda de estatais, sendo que 
o governo já gerou mais de US$ 11 
bilhões. A maior parte é de conces-
sões. “Por enquanto não tem peixe 

grande. Daqui a pouco vão entrar 
os grandes também. Com as priva-
tizações, vamos travar essa despesa 
que é uma vergonha para o Brasil”, 
afirmou Guedes.

Guedes disse que as duas gran-
des despesas do país atualmente 
são com a Previdência, em cerca 
de R$ 750 bilhões, este ano, e os 
gastos com juros, em cerca de R$ 
350 bilhões.

E o primeiro “peixe grande” a 
que o ministro se refere acaba de 
cair na rede. O Conselho de Ad-
ministração da Petrobras aprovou, 

nesta mesma quarta-feira, a forma 
que a empresa vai vender sua par-
ticipação majoritária na BR Distri-
buidora no mercado de ações. Se-
gundo comunicado, a negociação 
dos títulos ocorrerá “por meio de 
uma oferta pública secundária de 
ações (follow-on)”.

 O próximo passo será a fixação 
do valor e percentual das ações à 
venda e a aprovação dos órgãos 
internos da Petrobras. A empresa 
ainda não divulgou quantas ações 
destinará para venda no mercados 
nacional e internacional. Página 10

Cartões não repassam a 
lojistas até 3% das vendas

Cerca de 2% a 3% das vendas em 
cartões são perdidas. O prejuízo fica 
para o lojista que não acompanhar 
atentamente as prestações de contas 
feita pelas operadoras. Franqueado 
de uma rede de lojas O Boticário em 
Manaus, Tarquinio Souza se surpre-
endeu ao detectar que havia erros na 
conferência de vendas efetuadas. Os 
valores não foram repassados pela 
operadora de cartão no prazo esti-
pulado. O prejuízo foi calculado em 
cerca de R$ 170 mil.

Outras lojas franqueadas atendi-
das pela Finanças 360º, plataforma 
de gestão e conciliação bancária e 
de cartões, como Chilli Beans, Ha-
vaianas, Reserva, Cacau Show, nos 
dois primeiros meses deste ano, 

conseguiram recuperar R$ 11,5 mi-
lhões em vendas efetuadas e não 
repassadas pelas operadoras e cre-
denciadoras de cartão.

O cartão de crédito é a modali-
dade de pagamento a prazo favorita 
dos consumidores, citado por 69% 
dos entrevistados em pesquisa da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Quatro em cada dez (37%) con-
sumidores no país recorreram ao 
cartão de crédito para fazer algum 
tipo de compra em abril. Mais da 
metade da inadimplência (52%) en-
volve dívidas com cartão de crédi-
to, cheque especial, financiamentos 
e empréstimos.

Pressão das ruas leva 
governo a recuar de 
novo corte no MEC

A pressão feita por estudantes e 
professores de todo o país, que fo-
ram às ruas em manifestações con-
tra os cortes anunciados na educa-
ção, ecoou no Palácio do Planalto. 
Nesta quarta-feira, o governo anun-
ciou que a equipe econômica usou 
parte de uma reserva de emergência 
criada no fim de março para evitar 
um novo contingenciamento no Or-
çamento e recompor as verbas dos 
Ministérios da Educação (MEC) e 
do Meio Ambiente (MMA).

A liberação de R$ 1,588 bilhão 
para o Ministério da Educação fez o 
orçamento da pasta retornar para a 
situação de março, esclareceu o se-
cretário especial de Fazenda, Wal-
dery Rodrigues. Com a decisão, o 
bloqueio de verbas do ministério 
voltou para R$ 5,84 bilhões, valor 
estabelecido em decreto editado em 
29 de março.

O MMA ficou com R$ 56,6 mi-

lhões. O governo decidiu queimar 
ainda R$ 2,167 bilhões da reserva 
para evitar contingenciamentos 
adicionais em outros órgãos do 
Executivo.

 “O que é governar? É estabele-
cer prioridade. E prioridade agora 
é recompor o Orçamento desses 
dois ministérios, não fazer novos 
contingenciamentos. No momen-
to, sabemos do altíssimo impacto 
que as duas pastas têm”, disse o 
secretário Waldery Rodrigues. Ele 
lembrou que decisão foi tomada em 
colegiado, pela Junta de Execução 
Orçamentária.

A reincorporação do dinheiro 
ainda não significa que a verba pode 
retornar às universidades federais. 
A decisão de como gastar os recur-
sos caberá ao próprio Ministério da 
Educação. Isso porque outras áreas, 
como a educação básica, também 
sofreram cortes no início do ano.

Governo ‘cai 
na real’ e 
reduz previsão 
para o PIB

Diante da atual conjuntura, o go-
verno decidiu fazer uma leitura mais 
“real” e reduziu, nesta quarta-feira, 
a previsão para o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos) de 2,2% para 1,6% 
em relação ao relatório anterior, di-
vulgado em março. A projeção de 
crescimento da economia para 2020 
também foi ajustada para baixo, de 
2,7% para 2,6%. A estimativa para 
a inflação oficial pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) saltou de 3,8% para 4,1% 
em 2019. E a estimativa para a taxa 
Selic foi mantida em 6,5%.

“Essa previsão foi feita há al-
gumas semanas, próxima ao que 
o mercado estimava na ocasião. 
Sabemos que ela se alterou, com 
viés de baixa, para 1,24%. Mas, em 
função da necessidade de termos 
de preparar várias informações, en-
volvendo várias instituições, manti-
vemos essa estimativa para 2019”, 
afirmou o secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues.

Em 2018, o Bradesco foi o banco que mais concedeu financiamentos 
imobiliários. Foram R$ 15 bilhões, contra R$ 13 bilhões da Caixa. 
O número foi ressaltado pelo presidente do banco privado, Basilio 

Jafet, em reunião com empresários do setor imobiliário, na sede do Secovi-
SP (Sindicato da Habitação). O executivo vê enorme potencial para o cré-
dito imobiliário crescer no Brasil, onde a participação em relação ao PIB é 
de apenas 9%. “Imagina se tivéssemos o mesmo nível dos financiamentos 
do Chile, que é de 20% em relação ao PIB”, destacou. 
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Se isso não é uma depressão, então o que seria? Café: riqueza do passado 
e oportunidade  
do presente

Bom dia, café, por favor! Good morning, coffee ple-
ase! Bonjour, café s’il vous plaît ! Buongiorno, caffè, 
per favor! Buen día un café por favor! Guten Mor-
gen, Kaffee bitte! Dobroye utro, kofe, pozhaluysta! 
Ohayōgozaimasu, kōhī shite kudasai! Gud morning, 
kofee pleez!

Assim começa o dia de milhões de pessoas, no mun-
do todo. Seja no frio ou no calor, o brasileiro consome 
cerca de 13% do café produzido no mundo. Em primei-
ro lugar está o mercado norte-americano, que consome 
14% do grão.

O café é hoje a bebida mais saboreada globalmente. 
O Brasil tem a maior produção do planeta! Está atual-
mente localizada nos estados de Minas Gerais, Espírito 
Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia, onde as 
principais fazendas produtoras nacionais entregam ao 
mundo, aproximadamente 50 milhões de sacas (60kg) 
por ano, o que corresponde a cerca de 30% da produção 
global.

Mas nem sempre foi assim. Desde a introdução da 
iguaria no norte do país, ainda em 1727, devido às me-
lhores condições climáticas e do solo, a produção foi 
deslocada para a Região Sudeste: nos estados do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

Pelos arredores da então capital do país, o café era 
plantado na região do Vale do Paraíba Sul Fluminense, e 
agrupava os municípios de Vassouras, Valença, Rio das 
Flores, Barra do Piraí, Piraí, Engenheiro Paulo de Fron-
tin, Mendes, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Paraíba 
do Sul. 

Nascia assim, o Vale do Café, região que chegou a 
produzir 75% do café consumido no mundo, principal 
fonte de renda nacional do século XIX. Durante o Ci-
clo do Café, a produção fluminense atingiu o seu ápice 
em 1882, e a riqueza era tanta que possibilitou, além 
do enorme consumo de obras de artes e produtos de 
luxo importados, grandes investimentos em ferrovias, a 
melhoria da infraestrutura básica – iluminação e sanea-
mento – e pujante desenvolvimento econômico, social e 
cultural da região.

Entretanto, o desmatamento e a maximização da pro-
dução foram implacáveis: aos poucos, o solo foi empo-
brecendo, as condições climáticas foram alteradas, e as 
erosões destruíram terras plantadas. Aliado a isso, pra-
gas como gafanhotos, formigas e passarinhos atacavam 
os pés de café e acentuaram o declínio da atividade na 
região. O café então, partia definitivamente, para São 
Paulo onde, em 1883, já produzia a mesma quantidade 
do que o estado fluminense, ultrapassando-o para sem-
pre, no ano seguinte.

Mas foi na construção de fazendas coloniais mag-
níficas, verdadeiras obras de arte, com toda pompa e 
luxo importados da Europa, que os Barões do Café 
deixaram o seu maior legado. Outrora sede das resi-
dências das famílias mais ricas do mundo, a região 
conta hoje com cerca de 30 belíssimas fazendas e 
com rico acervo, abertas à visitação. Oferece opções 
de hospedagem requintada, festas e atividades cul-
turais, ecoturismo, excelente gastronomia regional e 
muita história, que é encenada nas diversas fazendas, 
onde os visitantes são recebidos por verdadeiros per-
sonagens da época.

Distante cerca de 120km da cidade do Rio de Janei-
ro, o Vale do Ciclo do Café é uma das oito regiões tu-
rísticas no estado e possui inúmeras atrações naturais 
e culturais. Destaca-se como um polo turístico regional 
completo, opção rural para os grandes centros urbanos, 
onde é possível vivenciar experiências dignas de um 
passado nobre da história do Brasil Imperial. Atendendo 
aos mais variados gostos e tipos de turistas nacionais 
e estrangeiros, desde famílias com crianças até casais 
apaixonados e grupos de estudantes e amigos, em busca 
de aventura e diversão.

A visita ao Vale é imperdível! Fundamental para o re-
conhecimento e o entendimento da nossa história social 
e econômica, ajudando na compreensão do presente e, 
sobretudo, fornecendo instrumentos que, traduzidos em 
conhecimento teórico e tácito, viabilizam e fortalecem o 
sentimento de cidadania. 

É o turismo agindo como ferramenta para o desenvol-
vimento social e econômico do Brasil. Educação pelo 
turismo. Turismo para educação!

q  Marcelo Tesserolli
Turismólogo, professor universitário, 

embaixador do Turismo no Rio de Janeiro e 
gerente de Turismo do Preservale.

Quem quer ser chefe?

A crise econômica é fruto tanto de fa-
tores exógenos (um cenário internacional 
nebuloso por conta da briga entre EUA 
e China) quanto endógenos (políticas 
econômicas inadequadas para enfrentar 
a crise), consideram os economistas das 
correntes heterodoxas.

A política econômica do governo atual 
está apoiada em duas ideias básicas: (i) 
contração fiscal expansionista (ajuste fis-
cal leva os agentes a gastarem mais pois 
acreditam que vão pagar menos imposto 
no futuro); e (ii) choque de credibilidade 
gerado por uma possível reforma da Pre-
vidência, o que deslancharia os investi-
mentos produtivos.

Entretanto, as duas hipóteses são al-
tamente duvidosas, sem evidência em-
pírica favorável. A economia brasileira 
está com alta ociosidade e alguma coisa 
tem que ser feita para ativar a demanda 
na economia. E ainda tem a crise políti-
ca que impacta a crise econômica. Daí, o 
dólar dispara e os preços dos alimentos 
encarecem.

Enquanto, no exterior, a montadora 
Ford anuncia 7 mil demissões, no Bra-
sil, o desemprego no Rio de Janeiro 
(segunda unidade produtiva da Fede-

ração) atingiu 1,358 milhão de pesso-
as no primeiro trimestre deste ano, de 
acordo com dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios Contí-
nua (Pnad) divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

O número bateu o recorde da série 
histórica, iniciada em 2012. A taxa de 
desemprego no Estado do Rio de Janei-
ro foi de 15,3% no primeiro trimestre 
de 2019. No mesmo período de 2018, a 
taxa foi de 15%. No quarto trimestre do 
ano passado, o desemprego no RJ foi 
de 14,8%.

Economistas liberais sentenciam que o 
país está parado. Depois da recessão, ain-
da não tivemos recuperação. A população 
empobreceu e não recupera a sua renda. 
Se isso não é sinal explícito de depressão, 
então o que seria?

Como reflexo disso, as projeções de ar-
recadação fiscal ficam menores, forçando 
uma rodada açodada de cortes de gastos. 
Com a renda per capita mantendo-se por 
três anos 8% abaixo do pico prévio, só 
nos resta definir a situação como carac-
terística de uma depressão. Mais claro 
impossível.

A juventude que busca as ruas para 
protestar contra o corte de verbas na edu-
cação se sente abandonada, sem perspec-
tivas de emprego, ou desesperançada me-
diante um país que se estraçalha na briga 
entre os setores (historicamente) encaste-
lados no controle do fundo público, aliás, 
fundo este formado mediante caríssimos 
impostos pagos pelas famílias mais po-
bres da sociedade.

Segundo o geógrafo Jared Diamond – 
autor do clássico Armas, Germes e Aço 
– sair de uma crise (algo perfeitamente 
possível) envolve reconhecer o quadro e 
aceitar a responsabilidade pela mudança, 
em vez de cair na vitimização.

Ou seja, identificar as características 
nacionais que precisem ser efetivamen-
te mudadas para não ter um sentimento 
avassalador de que nada no país funciona 
direito, e identificar os modelos usados 
por outros países para enfrentar proble-
mas similares aos nossos e praticar uma 
autoavaliação honesta. Assim sendo, 
mãos a obras senhores, pois o tempo não 
para, e o cronômetro está girando.

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Em tempos de glorificação das po-
sições de liderança, se você fizer essa 
pergunta em qualquer ambiente, prova-
velmente, sua resposta será que todos os 
presentes querem ser o chefe, mas afinal, 
o que realmente significa ser “o Chefe”?

Muitas pessoas confundem a ideia de 
ser chefe com a de ser empreendedor, 
livre, dono das próprias escolhas ou de-
safios e, por último e melhor, dono do 
seu tempo! Mas realmente, o ser “Che-
fe”, seja no seu próprio negócio ou como 
um executivo em uma corporação, não 
é todo esse glamour apresentado e, pior, 
por vezes, vem acompanhado de um lado 
obscuro e sombrio que o mundo dos rea-
lity shows não mostra na TV, as lives do 
Instagram omitem e a superfoto do Face-
book jamais mostrará.

Ser líder de qualquer unidade de ne-
gócio vai além de apostar em diversas 
renúncias. Significa se transformar pro-
fissionalmente em psicólogo, advogado, 
consultor, parente, mentor e, ainda em 
momentos difíceis de tomada de decisão, 
quem sabe, envelhecer uns 20 anos e sim-
plesmente não ter ninguém para compar-
tilhar seus problemas ou atual situação de 
carreira ou até de vida.

Aliás, vivemos tempos de pessoas que 
se dizem incríveis, mas nunca avança-
ram até a página 2 dos seus negócios, ou 
nunca foram líderes de fato. É fácil en-
contrar, nas mídias sociais, “líderes ou 
empreendedores de sucesso”, mas qual 
é a real? Onde estão os números? Cadê 
o mérito no seu desafio? Ainda podemos 
fazer outras perguntas como estas, exata-
mente onde se abre o abismo entre chefe 
e colaborador.

Os desafios com o ser humano são 
muito mais importantes que os desafios 
técnicos, mas um ótimo comunicador, 
sem técnica, não se sustenta no longo 
prazo. É necessário continuar o desen-
volvimento das habilidades de forma que 
você consiga “fazer” caso seja necessário 
e, ainda mais importante, caso você não 
saiba, seja capaz de pedir ajuda e aprenda 
algo que seus liderados estão executando.

Sem isso, uma liderança somente com 
incentivos e boa oratória, sem a parte téc-
nica, não se sustenta, pois seus colabo-
radores desenvolvem o senso que o seu 
“Chefe” não faz a menor ideia do que 
está acontecendo e que está desqualifi-
cado para sua função, tornando-se um 
chefe superficial e sem profundidade nos 
assuntos.

Se você algum dia já se questionou 
quais eram as habilidades que você, como 
chefe, deveria desenvolver para ser um 
líder melhor, bem-vindo a este seleto clu-
be que não possui manual de instruções. 

Provavelmente você já se sentiu sozinho 
na hora da tomada de decisão ou em meio 
a questionamentos infinitos, e também já 
esteve sozinho até tarde no trabalho.

Ou pior: quando você se torna chefe e 
seus “amigos” do trabalho simplesmente 
deixam de almoçar com você ou de con-
versar sobre a vida particular, afinal, ago-
ra você possui o poder mágico do cargo e 
eles se sentem ameaçados com as possi-
bilidades desse “poder”.

Não existem lições únicas, nem sempre 
a forma de uma pessoa liderar serve para 
outra, nem sempre uma decisão que fun-
cionou para o projeto A funcionará para o 
projeto B. A forma de tratar um dos seus 
liderados não funciona com os demais. 
Nesse ponto, você descobre que, quando 
virou chefe, também ganhou um novo títu-
lo citado anteriormente, o de “psicólogo”. 
Além dos problemas do trabalho, você 
precisa ter a sensibilidade de entender se 
existem outros tipos de problemas exter-
nos que podem estar minando ou sugando 
a capacidade/atenção do seu liderado.

E aí que entra outro grande desafio: 
a Gestão de Pessoas. Nesse ponto você 
precisa engajar, seja ajudando, ensinan-
do, preparando, mostrando para seu time 
que existe luz no fim do túnel e qual a 
direção que a empresa espera que o grupo 
reme e, quando necessário, fazer as cor-
reções necessárias.

Todo curso sobre empreendedoris-
mo, ou melhor, na minha opinião, todos 
os cursos superiores deveriam abordar 
gestão de pessoas como um item muito 
importante na formação de todos os pro-
fissionais. Uma gestão eficiente de pesso-
as pode levar um projeto para o sucesso, 
assim como uma gestão ineficiente pode 
desagregar um time, gerar contratações 
ruins, matar um negócio saudável e até 
transformar sucesso em insucesso.

Outro mito comum é o de que “chefe 
não trabalha”. Será? Por vezes ser “che-
fe” significa ter funções administrativas 
que só podem ser feitas por você, como 
apontado acima, desde gestão de pessoas, 
gerenciamento de recursos da sua área, 
desenvolvimento do orçamento anual, 
até se reportar ao conselho ou sócios da 
empresa ou ao seu superior.

No caso de um empreendedor ou CEO, 
ainda cabe a este pensar de forma geral 
ou até desenvolver o futuro do seu negó-
cio e fazer isso com uma linguagem que 
todos abaixo consigam entender e entrem 
no desafio de buscar esse futuro.

Nesse momento, me questiono, será 
que preencho todos os requisitos acima 
apontados? Com certeza não, mas algo 
que aprendi durantes estes anos como em-
preendedor é que não devemos ter medo 

de, em caso de dúvida, perguntar, em caso 
de inquietação, argumentar. Temos sempre 
que buscar novas soluções, mesmo que 
isso exija um exercício que já foi realizado 
com sucesso, sempre antes de falar, ouvir 
e, quando for necessário, ser duro. Acima 
disso, devemos sempre ser determinado e 
ético, buscando evoluir e aprender mais 
para se tornar mais completo e melhor.

Mas a lista de dificuldades não para 
por aqui. Existe um último inimigo que 
pode aparecer junto com o cargo do che-
fe: você mesmo, ou melhor, o seu “ego”. 
Do dicionário Dicio, ego é a parte central 
ou nuclear da personalidade de uma pes-
soa. Infelizmente, a frase que é atribuí-
da à Abraham Lincoln “Quase todos os 
homens podem suportar a adversidade, 
mas se você quiser testar o caráter de um 
homem, dê-lhe poder” é extremamente 
verdadeira e atual.

Uma atitude capaz de arruinar sua car-
reira e liderança é colocar seu ego à fren-
te dos objetivos do seu negócio ou em-
presa. Óbvio que todos devemos ter um 
pouco de amor próprio e isso é ego, mas 
controlá-lo pode determinar seu sucesso 
como líder ou seu completo despreparo 
para assumir essa ardilosa e dura missão.

As conclusões sobre ser chefe são que, 
por vezes, você será psicólogo, por vezes 
ficará sem dormir preocupado com suas 
metas ou seu negócio, por vezes você não 
saberá o caminho ou a atitude que deve ser 
tomada, mas saberá para quem perguntar, 
por vezes você será o primeiro a chegar e 
o último a ir embora, por vezes você estará 
pronto para tomar uma decisão difícil, por 
vezes você fará o que ninguém espera e, 
por fim, ainda sim, você continuará des-
confiado se você está no caminho correto 
e se é capaz de ser o líder que seus lidera-
dos esperam e precisam.

Ser chefe significa carregar várias res-
ponsabilidades, desde as metas da empre-
sa até a vida dos seus liderados. Essa res-
ponsabilidade não diminui com o tempo, 
pelo contrário, só aumenta e fica cada vez 
mais complexa.

Apesar de todos os desafios aci-
ma apontados, tenho a certeza de que 
a função chefe é incrível quando você 
consegue participar da evolução de um 
colaborador, seja no trabalho, seja na 
vida pessoal dele, ou quando com a sua 
liderança, seu time consegue entregar 
resultados melhores do que o esperado, 
ou ainda, quando você cresce a equipe e 
por mérito, reconhece o time e abre frente 
para antes um colaborador, agora se tor-
nar chefe também.

q  Rafael Cosentino
Presidente do comitê do Lide Futuro.
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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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Pelo presente Edital, ficam convocados a comparecerem à Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de junho de 2019, 
às 10h em primeira convocação, e às 10h30 em segunda e última, 
com qualquer número, os professores de todos os estabelecimen-
tos de ensino particulares de Educação Básica, do Ensino Superior, 
da Educação Básica de Itaguaí, Paracambi e Seropédica, do Ensino 
Técnico, dos cursos livres e dos cursos preparatórios, no Sinpro-Rio, 
na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro do Rio de Janeiro, RJ;  para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Análises e encaminhamentos da Campanha Salarial 2019.
- Deflagração de greve no dia 14 de junho de 2019 em todos os esta-
belecimentos de ensino particulares de Educação Básica, Ensino Su-
perior, Ensino Técnico, cursos livres e preparatórios da base territorial 
do Sinpro-Rio.
 
 Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783 de 28 de junho de 
1989 e do Estatuto do Sindicato.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2019
Oswaldo Teles - Presidente

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ 32.493.603/0001-69 - NIRE 33.3.0016150-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2019. Data, Hora 
e local: Aos 30/04/2019, às 14h, na sede da empresa, Rod. Lucio Meira, nº 
355, Km 13, Bairro São Luiz, Volta Redonda/RJ, CEP: 27.286-740. Presença:
Totalidade do Capital Social (acionistas). Convocação: Por avisos pessoais, 
jornal Monitor Mercantil 01, 02 e 03/04/2019. DOERJ 01, 02 e 03/04/2019. 
Publicação: Demonstrações financeiras e Relatório da Administração em jornal 
Monitor Mercantil 23 e 24/04/2019 e DOERJ em 25/04/2019. Mesa Diretora:
Presidente: Vera Lúcia Guedes de Oliveira;  Secretário: David de Paula Vieira. 
Ordem do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  encerrado em 
31/12/2018; b) Deliberar sobre destinação do resultado do exercício findo em 
31/12/2018 e dividendos; c) Eleição da Diretoria; d) Fixar remuneração dos 
administradores; e) Outros assuntos pertinentes à AGO. I - Deliberação na 
AGO: Aprovam os acionistas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; b)
Destinação do resultado do exercício proposto pela Diretoria da seguinte forma: 
1 - Lucro/Dividendos na importância de: R$ 8.650,000,00, assim compreendido: 
1.1 - R$ 4.650.000,00, referente a saldo de lucros remanescentes de períodos 
anteriores colocados a disposição. 1.2 - R$ 4.000.000,00, referente ao  lucro 
do exercício. c) Eleição: Ficam eleitas as Diretorias Executivas: Mandato 
de 01/05/2019 à 30/04/2022, os efetivos membros da diretoria: Presidente:
Andréia Guedes de Oliveira, brasileira, casada, empresária, natural de 
Volta Redonda/RJ, CI 074108804 - IPF/RJ, CPF 121.879.908-00, residente 
e domiciliada nesta cidade de Volta Redonda/RJ, na Rua Vinte e Seis, 643, 
Tangerial - Vila Santa Cecília, CEP: 27.262-500; Vice-Presidente: Vera Lúcia 
Guedes de Oliveira, brasileira, viúva, empresária, natural de Volta Redonda/
RJ, CI 7.305.413 IPF/RJ, CPF 035.862.327-80, residente e domiciliada nesta 
cidade de Volta Redonda/RJ, na Rua Senador Pinheiro Machado nº 80, apto 
604, Bairro Jardim Amália; d) Fixar em R$ 20.000,00 mensais de honorários 
para cada membro da diretoria a partir de 01/05/2019; e) Outros assuntos 
pertinentes à AGO. Nada mais havendo a tratar foi a sessão suspensa pelo 
tempo necessário a lavratura desta ata que após lida e aprovada foi assinada 
por todos os presentes. Volta Redonda, 30/04/2019. Vera Lúcia Guedes de 
Oliveira - Arquivamento JUCERJA em 10/05/2019 sob o nº 00003607131.

SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.948.134/0001-98 - Inscrição Municipal 81.762.910

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos da legislação em vigor e do Estatuto deste Sindicato, convoco 
todos os integrantes da categoria, para Assembleia, a ser realizada no auditório 
da Sede à Rua Álvaro Alvim, 21/22º andar - Cinelândia - RJ, dia 30 de maio 
de 2019, às 17:30 horas, em primeira convocação e em segunda e última 
convocação, com qualquer número, às 18:00  horas, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 1) Encerramento das Atividades das Clinicas da Rua 
Álvaro Alvim, 33/37 - 6º andar - Centro, da Rua Álvaro Alvim, 21-13º andar 
- Centro e da Rua Venâncio Ribeiro, 290 - Engenho de Dentro/RJ. Rio
de Janeiro, 23 de maio de 2019. Adolfo Lima - Presidente.

Brasileiro vende casa para morar de aluguel
20,5% dos 
domicílios 
situados em  
SP, RJ, MG e ES 
são alugados

Dos 71 milhões de do-
micílios existentes no Bra-
sil em 2018, 12,9 milhões 
eram alugados. Os números, 
que revelam um aumento de 
5,3% na comparação com 
2017, constam da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua). Divulgada nesta 
quarta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ela reú-
ne informações relacionadas 
a características gerais dos 
domicílios e moradores de 
todas as regiões do país no 
ano de 2018 e compara os 
resultados com os de anos 
anteriores.

Entre 2017 e 2018, o au-
mento de residências aluga-
das foi observado em todo 
o país. A elevação mais ex-
pressiva foi de 5,8% na Re-
gião Sudeste. Atualmente, 
20,5% de todos os domicí-
lios situados em São Pau-

lo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Espírito Santo são 
alugados. Embora tenha tido 
registrado um avanço pro-
porcionalmente menor em 
relação a 2017, o Centro-
Oeste permaneceu como a 
região com o maior percen-
tual de residências alugadas. 
Estão nesta situação 22,9% 
do total.

A quantidade de domi-
cílios próprios, quitados 
ou ainda em pagamento, 
também cresceu em núme-
ros absolutos entre 2017 e 
2018. No entanto, houve 
leve queda proporcional no 
período. Em 2017, dos 69,5 
milhões de domicílios, 51 
milhões eram próprios, o 
que representa 73,3%. Já 
em 2018, as residências 
próprias eram 51,5 milhões 
das 71 milhões existentes, 
isto é, 72,5%.

A pesquisa do IBGE re-
vela ainda que, em 2018, 
31 milhões dos domicílios 
estavam situados no Sudes-
te, 18,5 milhões no Nordes-
te, 10,7 milhões no Sul, 5,5 
milhões no Centro-Oeste 
e 5,3 milhões no Norte. Na 
comparação com 2017, o 
maior aumento proporcional 
ocorreu no Norte, onde hou-
ve crescimento de 3,1% do 
total de residências. Em nú-

meros absolutos, a expansão 
mais significativa se deu no 
Sudeste, com 762 mil novos 
domicílios.

O levantamento também 
apresenta um recorte em re-
lação ao tipo das residências 
no país. Casas representam 
86% e apartamentos 13,8%. 
O restante (0,2%) reúne ha-
bitações coletivas como cor-
tiços ou cabeças de porco. 
O número de apartamentos, 
após uma redução de 3,1% 
de 2016 para 2017, acusou 
crescimento de 7,1% em 
2018.

A pesquisa mostrou que, 
nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, o percentu-
al de casas supera a média 
nacional: 92,7%, 90,9% e 
89,0%, respectivamente. Por 
outro lado, o Sudeste e o Sul 
registram respectivamente 
18,4% e 14,3% de aparta-
mentos. Ambas as regiões 
estão acima dos 13,8% ob-
servados no país. De acordo 
com o IBGE, os pesquisado-
res visitaram 168 mil domi-
cílios.

Imóveis usados

Depois de dois meses se-
guidos de alta, os mercados 
de venda de imóveis usados 
e locação residencial tive-

ram, em março, quedas de 
4,17% e 2,63%, respectiva-
mente, sobre fevereiro. Mas 
o primeiro trimestre apre-
senta ambos com saldo posi-
tivo no Estado de São Paulo, 
com acumulado de 13,11% 
para as vendas e de 9,54% 
para a locação. Os dados 
consolidados das pesqui-
sas feitas mensalmente pelo 
Conselho Regional de Cor-
retores de Imóveis do Esta-
do de São Paulo (Creci-SP) 
também mostram alta geral 
de preços dos imóveis. O 
índice Creci-SP apresentou 
aumento de 8,3% em mar-
ço em relação a fevereiro e 
alta acumulada de 6,32% no 
primeiro trimestre. O índice 
mede o comportamento dos 
preços dos aluguéis novos 
e dos imóveis usados ne-
gociados pelas imobiliárias 
pesquisadas mensalmente 
pelo Creci no Estado de São 
Paulo A pesquisa feita pelo 
Creci-SP com 922 imobiliá-
rias de 37 cidades registrou 
queda na venda de imóveis 
usados em março no Estado, 
o que fez o índice de ven-
das estadual recuar 4,17%, 
de 0,3373 em fevereiro para 
0,3232 no mês seguinte. Das 
unidades vendidas, 58,05% 
eram apartamentos e 41,95% 
eram casas. 

Moradias indicam 
empobrecimento da população

O número de domicílios no Brasil cresceu de 69,5 mil-
hões para 71 milhões de 2017 para 2018, representando 
um aumento de 2,2%. No mesmo período, o número de 
domicílios no país com paredes sem revestimento au-
mentou 13,1%, com cerca de 15,5 milhões de moradores 
em moradias com essa característica em 2018. Dos 71 
milhões de domicílios, 12,9 milhões eram alugados. Um 
aumento de 5,3% na comparação com 2017.

Os dados são do IBGE (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua – Pnad Contínua). 
Mostram o empobrecimento da população após quatro 
anos de políticas ultraneoliberais. Imóveis com paredes 
sem revestimento indicam crescimento de favelas. O au-
mento foi maior, em termos proporcionais e absolutos, 
na região mais rica (ou menos pobre) do país, a Sudeste.

De olho na aposentadoria
A Caixa lançou nas agências, nesta quarta-feira, o 

cartão de crédito consignado destinado a beneficiários 
do INSS, com taxa de juro de 2,85% ao mês e limite 
de crédito de até 1,4 vez o valor do benefício. O cliente 
poderá comprometer até 5% do valor do benefício, mar-
gem consignável que não concorre com o limite de 30% 
do empréstimo consignado.

Juros de quase 3% para um cliente com renda garan-
tida. E o cartão mira mais 5% do benefício do aposen-
tado. Dá para ver o estrago na economia se a reforma da 
Previdência passar.

Vale do Café
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e 

o Instituto Preservale levarão um grupo de formadores 
de opinião ao Vale do Café neste sábado. O objetivo, 
segundo Cláudio Castro, que preside a Associação, é a 
divulgação e promoção do Estado do Rio de Janeiro.

Na primeira atividade, um grupo formado por diplo-
matas estrangeiros, jornalistas, agentes de viagens, edu-
cadores e especialistas em turismo serão recebidos pela 
harpista Cristina Braga no jardim Uana Ete, conhecerão 
Vassouras – onde serão homenageados na Câmara de 
Vereadores – e almoçarão na fazenda São João da Barra, 
de Rogerio Van Rybroek.

Bayard Boiteux, vice-presidente executivo da Asso-
ciação, explica que o projeto levará outros formadores 
de opinião para divulgar o potencial enorme do interior 
do Rio.

Turismo em alta
A Almundo, agência multicanal de viagens, que com-

pletou em maio seu primeiro ano de operação no Brasil, 
espera faturar R$ 200 milhões em 2019 e R$ 320 milhões 
no ano que vem. A companhia está sob o comando de 
Luciano Barreto, ex-diretor do Submarino Viagens e da 
divisão de turismo da B2W.

Educação e a direita
A educação é essencial para combater o radicalismo 

de direita, e os professores são a ponta de lança desse 
processo, defende Cynthia Miller-Idriss, professora de 
educação e sociologia da American University em Wash-
ington, DC.

Em artigo publicado no jornal britânico The Guardian,
ela analisa a experiência dos educadores da Alemanha 
para barrar os radicais – e nesse cesto entram tanto “ter-
roristas” quanto nazistas.

No Brasil, a educação está sob ataque do governo.

Mais educação
Os gastos com pessoal e aposentadorias nas univer-

sidades federais cresceram 66,8% de 2007 a 2019. No 
período, o número de instituições aumentou 30% e o 
número de alunos ficou 87% maior. Até os tecnocratas 
da equipe de Paulo Guedes reconheceriam que houve au-
mento de produtividade.

Rápidas
A Feegow Clinic lançará na 26ª edição da Hospitalar, 

no Expo Center Norte, em São Paulo, a versão gratuita de 
seu software criado para clínicas *** Neste sábado, das 
10h às 17h, o Shopping Grande Rio promove a ExpoSo-
cial, ação social com uma série de serviços gratuitos des-
tinados à população *** Até 7 de junho estão abertas as 
inscrições do processo seletivo para o corpo docente do 
Centro Universitário IBMR, para atuar na graduação nas 
áreas de Biomedicina, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, 
Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Marketing, 
entre outras. Detalhes em ibmr.br/institucional *** Neste 
sábado e no domingo, a Feira da Gratidão estará em Var-
gem Grande (Zona Oeste do Rio), com histórias lúdicas 
para crianças e palestras inter-religiosas e de bem-estar 
*** 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco *** O 
Baile Dançante do Carioca Shopping volta a animar os 
clientes na próxima segunda-feira, das 15h às 19h *** 
A 14ª edição do Congresso da Micro, Pequena e Média 
Indústria – MPI será realizada pela Fiesp em 26 e 27 de 
maio, na Avenida Paulista. Mais informações: hotsite.
fiesp.com.br/mpi/2019/

Montevideo vive greve geral 
contra saída da Petrobras 

A greve geral em apoio 
aos trabalhadores da empre-
sa MontevideoGas, subsidiá-
ria da Petrobras, movimento 
a capital do Uruguai nesta 
quarta-feira, envolvendo di-
versos setores como as es-
colas públicas de ensino mé-
dio, por exemplo, que não 
tiveram aulas no período da 
manhã. Também aderiram os 
trabalhadores da Federação 
de Funcionários da Saúde 
Pública e da Confederação 
de Organizações de Funcio-
nários do Estado.

Os trabalhadores da Asso-
ciação de Bancários do Uru-
guai aderiram parcialmente 
a paralisação, com caixas 
fechados até as 13h30 em 
algumas agências da área 
metropolitana da cidade. Os 
professores do ensino funda-
mental, apesar de apoiarem 
a greve, mantiveram suas 
atividades. O transporte tam-
bém seguiu sem alterações. 
A assessoria da Petrobras 
informou à Agência Brasil 
que as operações seguiram 
normalmente.

A Central Única de Tra-
balhadores do Uruguai (Pit-
Cnt) convocou a manifesta-
ção, que começou com uma 
concentração na frente da 
Prefeitura de Montevidéu às 

10h e seguiu em caminhada 
até a Praça da Independên-
cia, em frente ao escritório 
da Petrobras, aonde realizam 
um ato. No encerramento da 
marcha, vários artistas can-
taram em apoio. São eles 
Larbanois, Carrero, Emilia-
no Muñoz, Rafael Bruzzone, 
Freddy Gonzalez, Tabaré Ri-
vero e Rodrigo Cabeda. De 
acordo com Gabriel Molina, 
assessor de imprensa da cen-
tral de trabalhadores, a mo-
bilização “não é apenas mais 
uma”. Ele afirmou que os 
trabalhadores defendem uma 
pauta complexa.

O conflito entre trabalha-
dores do setor de gás e a em-
presa Petrobras no país dura 
meses. De um lado, a empre-
sa afirma que está deficitária 
e já anunciou que deixará de 
operar no país. Do outro lado 
estão os trabalhadores, que 
vêm pressionando a estatal 
brasileira desde o anúncio de 
sua intenção de deixar o país, 
no último dia 26 de abril, e 
lutam para que a empresa não 
siga com seu plano de demis-
sões. A Petrobras é dona das 
empresas MontevideoGas e 
Conecta, que prestam os ser-
viços de distribuição de gás 
na capital e no interior do 
país, respectivamente.

Rede de fake  
news na Europa

Na véspera do início das 
eleições legislativas euro-
peias, que vão desta quinta-
feira até o domingo, a ONG 
Avaaz publicou um estudo 
no qual afirma ter identifi-
cado mais de 500 páginas e 
grupos de extrema direita no 
Facebook suspeitos de dis-
seminar informações falsas 
dentro da União Europeia 
(UE). O relatório permitiu 
a remoção de conteúdo que 
totalizava mais de 500 mi-
lhões de visualizações nos 
últimos três meses, segun-
do a organização. Entre 
estas contas também estão 
perfis relacionados à legen-
da populista de direita ale-
mã Alternativa para a Ale-
manha (AfD).

 May não  
aprova Brexit

A última manobra da 
primeira-ministra do Reino 
Unido, Theresa May, para 
concretizar a separação 
britânica da União Euro-
peia (UE) fracassou nesta 
quarta-feira, poucas horas 
depois de sua proposta de 

votação de um segundo re-
ferendo e de uma relação 
comercial mais próxima 
com o bloco se mostrarem 
incapazes de convencer os 
parlamentares da oposi-
ção, muitos de seu próprio 
partido. Quase três anos 
depois de o Reino Unido 
decidir por sua saída da UE 
por 52% a 48% dos votos, 
May está tentando uma úl-
tima vez, que o Parlamento 
aprove o acordo de saída 
antes que seu período como 
premiê se encerre.

Irã não cederá a  
pressões dos EUA.

Em discurso ao povo ira-
niano nessa terça-feira, Has-
san Rouhani disse que “os 
que ameaçam o Irã vão se 
arrepender”, e afirmou que 
os iranianos não cederão ao 
bullying de outras potências. 
No último domingo (19), um 
foguete atingiu a Zona Ver-
de, uma região protegida de 
Bagdá, a capital do Iraque, 
onde fica a embaixada ame-
ricana. O Departamento de 
Estado dos Estados Unidos 
afirmou que o disparo foi 
feito por milícias ligadas a 
Teerã.
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Força Sindical vende imóvel

Terrenos em Montanhas
Leonardo Schulmann, leiloeiro e pales-

trante, apregoará de forma online em seu 
website schulmannleiloes.com.br os imó-
veis em Teresópolis –  nas Montanhas, 
em segunda hasta judicial. São terrenos 
próprios situados no lugar de nome Mon-
tanhas, no 1º Distrito de Teresópolis, nesta 
sexta-feira (24) às 15h40.

São quatro terrenos que se encontram em 
regular estado de conservação, em topogra-
fia irregular, em aclive. O primeiro mede 
45m de frente pela estrada aberta nos fundos 
do vale, lado esquerdo de quem sobe para as 
Montanhas; igual largura nos fundos com a 
estrada de 200m mais ou menos de extensão, 
tem construída benfeitoria para animais, co-
cheira e canil; um lago, quintal ajardinado e 
com preço inicial de R$ 140mil.

O segundo terreno mede 100m de frente 
e de largura, 200m de extensão por ambos 
os lados, mais ou menos, fazendo frente 
para a Estrada aberta nos fundos do vale, 
lado esquerdo de quem sobe para as Mon-
tanhas e fundos na estrada de rodagem Te-
ressopolis-Friburgo e encontra-se constru-
ída uma edificação residencial, composta 
de sala, cozinha, banheiro, dois quartos e 
garagem; com preço inicial em R$ 225 mil.

O terceiro mede 30m de frente e de lar-
gura e 200m de extensão por ambos os 
lados, mais ou menos, fazendo frente na 
estrada aberta no fundo do vale e fundos 
com a estrada Teresópolis-Friburgo. Nesta 
propriedade foi construída benfeitoria resi-
dencial composta por cozinha, sala com la-
reira, três quartos, dois banheiros e varanda 
em “u”, um escritório com cômodo e um 
banheiro; uma casa de caseiro composta de 
cozinha, sala, quarto e banheiro; piscina, 
quintal ajardinado, está murado e o preço 
base é de R$ 350 mil.

O último terreno mede 58m de frente e 
de largura e 180m de extensão por ambos 
os lados, fazendo também frente na estrada 
nova aberta no fundo do vale das Monta-
nhas e fundos com a estrada Teresópolis-
Friburgo; com preço inicial de R$ 125 mil. 
Outras informações podem ser encontradas 
em seu escritório à Travessa do Paço, 23 
grupo 812, Centro (RJ).

O livre arbítrio que o 
trabalhador está exercen-
do, de não pagar o imposto 
sindical, causou um esva-
ziamento nas finanças dos 
sindicatos – o que trouxe 
a necessidade de obter di-
nheiro vendendo muitos 
bens. É assim que o prédio 
da Força Sindical, locali-
zado à rua Rocha Pombo, 
94, Aclimação, São Paulo 
(SP), está sendo vendido 
pela Frazão Leilões, espe-
cializada em pregões de 
imóveis judiciais e extra-
judiciais.

O imóvel está avaliado 
em R$ 12,408 milhões, e 
o lance inicial é de R$ 9,9 
milhões. Os interessados 
em adquirir a propriedade 
já conseguem dar os seus 
lances online ou poderão 
fazer propostas nesta sex-
ta-feira (24) no auditório 
da Frazão Leilões (Rua da 
Mooca, 3.547  Mooca, São 
Paulo (SP), às 10h30.

O prédio tem 13 pavi-
mentos, cobertura, ático e 
um subsolo com 14 vagas 
de estacionamento. O ter-
reno com área de 488,814 
m² e área construída de 
2.707 m² está a poucos mi-
nutos das estações de me-

Edifício da Força Sindical no pregão da Frazão

trô linha Azul São Joaquim 
e Liberdade e próximo a 
importantes vias, como a 
rua Tamandaré, Galvão 
Bueno, avenida Conselhei-
ro Furtado, avenida Liber-
dade e corredor Norte-Sul.

O edifício é servido de 
dois elevadores sociais, es-
cadas, saídas de emergên-
cia de dois lances por an-
dar com antecâmara, com 
portas corta fogo, sistema 

de sinalização, prevenção 
e combate a incêndio. Na 
frente do prédio, há um 
elevador de acessibilidade, 
escadas de acesso ao tér-
reo, entrada/saída de veí-
culos para subsolo. Mais 
detalhes sobre o imóvel da 
Força Sindical e sobre este 
e outros leilões podem ser 
obtidos em bit.ly/SedeFor-
caSindical e no website fra-
zaoleiloes.com.br

Imóveis com preços baixos
A Zukerman Leilões possui mais de 95 

imóveis comerciais em sua plataforma e 
abertos para lances dos interessados ainda 
este mês. As propriedades oferecidas são 
agências; salas e prédios comerciais; ter-
renos; ocupados e desocupados; de aliena-
ção fiduciária. Estão localizados em todo 
o Brasil, sendo possível encontrar lotes de 
alto valor, como também opções de imó-
veis comerciais já locados.

Os descontos chegam a 40% do valor do 
mercado, e o pagamento pode ser à vista ou 
parcelado, dependendo do imóvel escolhi-
do. Para participar da negociação e ofere-
cer lances, os interessados devem se cadas-
trar no website da Zukerman, o zukerman.
com.br – e seguir o passo a passo indicado.

As propriedades podem ter origem em 
um processo cível, trabalhista, de falência, 
execuções fiscais ou dívida de condomínio 
– além dos extrajudiciais – de pessoas físi-
cas, jurídicas e instituições bancárias para 
uma base com milhares de potenciais com-
pradores. Variados imóveis residenciais, 
comerciais e rurais com preços vantajosos 
e descontos bem abaixo do mercado estão 
na Zukerman, que é parceira das principais 
instituições financeiras do Brasil.

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopes-

leiloeiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.
br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.
anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.
com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.an-
tonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.
br, www.brbid.com, www.carlucioleite.com.
br, www.centurysarteeleiloes.com.br, www.
conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.
com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.
depaulaonline.com.br, www.edgarcarvalho-
leiloeiro.com.br , www.ernanileiloeiro.com.
br, www.evandrocarneiroleiloes.com, www.
fabianoayuppleiloeiro.com.br, www.fabiolei-
loes.com.br, www.fernandopretoleiloeiro.com.
br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.roberto-
haddad.com.br, www.jfleiloeira.com.br, www.
joaoemilio.com.br, www.rymerleiloes.com.br, 
www.lilileiloeira.com.br, www.levyleiloeiro.
com.br, www.luizsergiopereira.lel.br, www.
machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloei-
ro.com.br, www.marcellacalsleiloeira.com.br, 
www.marciopinho.com.br, www.marcoscos-
taleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.
mozartleiloeiro.com.br, www.murilochaves.
com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.nil-
tondanni.lel.br, www.paivaribeiroleiloes.com.
br, www.portellaleiloes.com.br, http://paulo-
botelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.com.br, 
www.pedroalmeidaleiloeiro.com.br.

Leiloeiro Leonardo Schulmann

Imóvel com a Zukerman Leilões

Cerca de 82 milhões de brasileiros têm, 
ao menos, uma compra parcelada

Eletrônicos e vestuário são os produtos mais parcelados

Comprar à vista 
garantiu desconto 
para 59% dos 
consumidores

Levantamento feito pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) em 
todas as capitais revela que 
mais da metade dos brasi-
leiros adultos (53%) possuía 
alguma compra parcelada no 
último mês de março. Isso 
significa que, aproximada-
mente, 82,7 milhões de bra-
sileiros estão com ao menos 
parte do orçamento compro-
metido para pagar compras 
feitas no cartão de crédito, 
cartão de loja, crediário ou 
cheque pré-datado.

Quase um terço (31%) das 
pessoas ouvidas disse estar 
livre de compras parceladas, 
mas outros 16% não soube-
ram responder quantas pres-
tações tiveram para pagar no 
último mês. Em média, os 
consumidores que possuem 
alguma compra parcelada 
demorarão cinco meses para 
que as prestações sejam to-
talmente quitadas. Esse tem-
po mais do que dobra quando 
se trata de empréstimos (11 
meses) e dos financiamentos 
(12 meses).

Um dado preocupante 
constatado pelo levantamen-
to é que 13% dos entrevis-
tados não acham necessário 

fazer qualquer tipo de aná-
lise ou avaliação antes de 
contratar uma modalidade 
de crédito. Entre os que to-
mam algum cuidado, os mais 
comuns são ter conhecimen-
to a respeito do próprio or-
çamento para ter certeza de 
que será possível pagar as 
prestações mensais (35%), 
informa-se a respeito dos ju-
ros (35%) e ter ciência dos 
valores de todas as tarifas 
cobradas (28%).

A pesquisa revela que na 
hora de decidir em quantas 
vezes a compra será parce-
lada, os consumidores mos-
tram-se divididos: 39% es-
colhem o menor número de 
prestação possível, ao passo 
que 34% optam sempre pelo 
maior número de parcelas, 
caso não haja cobrança de 
juros.

Na avaliação do educador 
financeiro do SPC Brasil, 

José Vignoli, os instrumen-
tos de crédito podem ser um 
aliado do consumidor, desde 
que utilizados de forma pla-
nejada. “O crédito permite às 
pessoas ampliarem seu poder 
de compra adquirindo pro-
dutos que levariam anos para 
serem comprados à vista. O 
problema é que se ele for uti-
lizado sem responsabilidade 
e planejamento, essa dívida 
pode ser nociva para a vida 
financeira do consumidor. 
Antes de comprometer parte 
de sua renda por vários me-
ses, o consumidor deve pon-
derar se realmente precisa do 
item desejado ou se trata de 
uma compra por impulso. É 
preciso avaliar ainda se ele 
terá condições de pagar as 
parcelas sem prejudicar seu 
orçamento mensal, não se 
descuidando de analisar tari-
fas e taxas de juros”, orienta 
Vignoli.

De acordo com a pes-
quisa da Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), os 
produtos que os consu-
midores mais adquirem 
a prazo são os eletrônicos 
(65%), roupas, calçados e 
acessórios (44%), remé-
dios (32%), alimentação 
fora de casa e delivery 
(26%) e compras de su-
permercado (26%) - em 
todos esses casos, o cartão 
de crédito é a modalida-
de de parcelamento mais 
mencionada.

O cartão de crédito 
desponta como a modali-
dade de pagamento a pra-
zo favorita dos consumi-
dores, citado por 69% dos 
entrevistados. O crediário 
e o cartão de loja ficaram 
empatados na segunda 
colocação com 9% cada. 
Já o cheque pré-datado 
foi citado por apenas 1% 
das pessoas ouvidas.

Embora a maioria dos 
brasileiros esteja pagan-
do alguma compra parce-
lada atualmente, 60% dos 
consumidores disseram 
ter evitado nos últimos 
meses realizar mais com-
pras via crédito. Os prin-
cipais motivos são o re-
ceio de extrapolar os limi-
tes do orçamento (54%), 
o fato de já estarem com 
o orçamento comprome-
tido com outros compro-
missos financeiros (36%) 
ou possuírem contas em 
atraso (15%).

“O acúmulo de várias 
parcelas no mesmo mês 
costuma ser um fator de 
peso no desequilibro or-
çamentário. É importante 
manter o orçamento pes-
soal sempre atualizado 
para saber, na prática, 
quanto dinheiro a pessoa 
ainda tem e quais são as 
despesas que ainda pre-
cisam ser pagas no mês 
antes de contrair novas 

dívidas”, afirma Vignoli.
Para este mês de maio, 

69% dos consumidores 
tinham a intenção de ad-
quirir produtos e serviços 
de forma parcelada, sen-
do a compra de eletrôni-
cos (24%), roupas, calça-
dos e acessórios (21%), 
eletrodomésticos (17%), 
móveis (13%) e super-
mercado (13%) os mais 
comuns. Apenas 27% não 
devem realizar compras 
por meio do crédito neste 
mês.

Compras por impulso

Quando se fala em 
compras parceladas, a 
impulsividade é um tema 
que surge com frequên-
cia. Por mais que pare-
ça imperceptível, fatores 
psicológicos, subjetivos 
e emocionais exercem 
influência nas decisões 
de compra. Em cada 10 
brasileiros, seis (61%) 
admitiram ter feito algu-
ma compra por impulso 
no último mês de março 
ao cederem às tentações 
do crédito fácil. As aqui-
sições mais feitas de for-
ma impulsiva foram as 
roupas, calçados e aces-
sórios (22%), itens em 
supermercados (18%), 
idas a bares e restauran-
tes (15%) e compras de 
perfumes e cosméticos 
(13%).

Na opinião dos entre-
vistados, as lojas onli-
ne são as que mais esti-
mulam as compras não 
planejadas, com 39% 
de citações. Em segui-
da aparecem as lojas de 
departamento (36%), 
acompanhadas dos shop-
ping centers (23%) e dos 
supermercados (22%).

Para o educador finan-
ceiro José Vignoli, a refle-
xão sobre a necessidade 
de uma compra é funda-
mental para evitar a im-
pulsividade. “Os apelos 

do marketing e o estado 
emocional do consumidor 
podem ser fatores de es-
tímulo decisivos. Muitas 
vezes, o consumidor não 
dispõe de todo o valor e 
vê o crédito como a única 
possibilidade de levar o 
produto de maneira ime-
diata para casa, deixan-
do a reflexão em segundo 
plano”, explica Vignoli.

A pesquisa ainda mos-
tra que, em muitos casos, 
pode ser vantajoso optar 
pelo pagamento a vista. 
Em cada 10 consumido-
res, seis (59%) consegui-
ram algum desconto ao 
pagar por uma compra 
em dinheiro ou no débito 
no último mês de março, 
sendo que 34% pechin-
charam pelo desconto 
para pagamento no di-
nheiro e 15% recebeu 
uma oferta do próprio 
lojista, caso pagasse tam-
bém em dinheiro. Dentre 
os que receberam des-
conto, o percentual mé-
dio de abatimento foi de 
11%. Os que não recebe-
ram qualquer desconto 
formam 29% da amos-
tra.

“Pagar à vista é uma 
forma eficaz de econo-
mizar, pois evita o paga-
mento de juros, que ge-
ralmente estão embutidos 
nas parcelas. É comum 
comerciantes oferecerem 
descontos em compras 
realizadas no dinheiro, 
já que nesses casos eles 
podem abater as taxas da 
máquina de cartão. En-
tão, o consumidor deve 
deixar a timidez de lado e 
pechinchar sempre”, afir-
ma Vignoli.

A pesquisa ouviu 805 
consumidores acima de 18 
anos, de ambos os gêneros, 
todas as classes sociais e 
residentes das 27 capitais. 
A margem de erro é de no 
máximo 3,4 pontos percen-
tuais para uma margem de 
confiança de 95%.
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JARDIM PERNAMBUCO S.A.
CNPJ nº 19.343.732/0001-02

Balanços patrimoniais Exercícios em 31/12/18 e 2017(Em MR$)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 78 50 21.021 24.541
Caixa e Equivalente de Caixa 4 - 3 5.632 3.892
Contas a Receber de Clientes 5 - - 7.930 10.475
Estoques 6 - - 6.785 7.282
Impostos a Recuperar 7 77 46 346 1.605
Outros Valores a Receber 8 1 1 327 1.287
Não circulante - - 1.339 1.339
Partes relacionadas 9 - - 1.339 1.339
Investimento 10 25.400 23.653 - -
Imobilizado 11 - - 18.543 16.542
Intangível 12 - - 33.363 33.751

25.400 23.653 51.906 50.293
Total do Ativo 25.478 23.703 74.265 76.173

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2018 2017 2018 2017
Circulante 1 1 11.507 17.562
Fornecedores 13 1 1 4.951 3.852
Empréstimos e financiamentos 14 - - 3.167 8.969
Obrigações trabalhistas 15 - - 2.155 2.293
Impostos a pagar 16 - - 908 1.662
Outras Contas a pagar 19 - - 326 786
Não Circulante - - 30.984 29.044
IR e contribuição social diferido 17 - - 1.606 1.873
Empréstimos e financiamentos 14 - - 19.695 17.665
Provisão para contingência 18 - - 564 642
Partes Relacionadas 9 - - 4.243 2.511
Impostos a pagar 16 - - 2.373 2.922
Outras Contas a pagar 19 - - 2.503 3.431
Patrimônio Líquido 20 25.477 23.702 25.477 23.702
Capital Social 44.615 44.615 44.615 44.615
Prejuízos Acumulados (19.138) (20.913) (19.138) (20.913)
Participação dos não controladores - - 6.297 5.865

- - 6.297 5.865
Total do patrimônio líquido mais 
 participação dos não controladores 25.477 23.702 31.774 29.567
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 25.478 23.703 74.265 76.173

Demonstrações do resultado em 31/12/18 e 2017  
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Controladora Consolidado
Notas 2018 2017 2018 2017

Receita operacional, líquida 21 - - 57.777 62.485
Custos dos Serviços Prestados 22 - - (19.406) (20.030)
Lucro Bruto - - 38.371 42.455
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais e Administrativas 23 (2) (39) (32.895) (33.274)
Equivalência patrimonial 10 1.914 (59) - -
Provisões operacionais - - 455 (78)
Perdas esperadas 5 - - (1.174) (2.428)
Perda com ajuste de estoque 6 - - (416) (398)
Outras receitas operacionais, líquidas 24 - (276) 2.291 (759)
Lucro/(prejuízo) antes do resultado
  financeiro 1.912 (374) 6.632 5.518
Resultado financeiro, líquido 25
Despesas financeiras - (1) (4.294) (6.832)
Receitas financeiras 5 153 197 857
Lucro/(prejuízo) antes do IR e Contribuição
 Social 1.917 (222) 2.535 (457)
IR e Contribuição Social
Corrente 26 (1) (27) (413) (752)
Diferido - - 268 946
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 1.916 (249) 2.390 (263)
Atribuível a:
Acionista da controladora 1.916 (249) 1.916 (249)
Acionistas não controladores - - 474 (15)

1.916 (249) 2.390 (264)
Quantidade de ações no fim do 
 exercício (em milhares) 44.61544.615 44.615 44.615
Prejuízo básico por ação de capital - R$ 0,043 (0,01) 0,05 (0,01)
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 1.916 (249) 2.390 (264)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 1.916 (249) 2.390 (264)
Lucro líquido/(prejuízo) atribuivel a:
Proprietários da controladora 1.916 (249) 1.916 (249)
Participação não controladores - - 474 (15)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)

Capital
social

Prejuízos
acumu-

lados Total

Participação
de não con-

troladores

Total do 
Patri-

mônio
Líquido

Saldos em 31/12/16 44.615 (20.678) 23.937 4.953 28.890
Aumento de Capital - - - 924 924
Prejuízo do Exercício (249) (249) (15) (264)
Outros - 14 14 3 17
Saldos em 31/12/17 44.615 (20.913) 23.702 5.865 29.567
Lucro Líquido do Exercício - 1.916 1.916 474 2.390
Outros - (141) (141) (42) (183)
Saldos em 31/12/18 44.615 (19.138) 25.477 6.297 31.774

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/18 e 2017 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Lucros líquido/(prejuízo) do exercício 1.916 (249) 2.535 (264)
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao
  fluxo de caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização - - 4.263 4.651
Resultado de equivalência patrimonial (1.914) 59 - -
Outros 26 1 (183) 17
Baixa de ativo imobilizado - - 10.661 1.123
Baixa de ativo intangível - - - 64
Perda estimada com ajuste de estoque - - (416) (398)
Perda no investimento - 276 - -
Perdas esperadas - - 1.371 2.428
Provisão para contingências - - (78) 78

(1.888) 87 15.618 7.699
Aumento/(redução) de ativos e passivos:
Contas a receber de clientes - - 1.174 320
Estoques - - 497 2.106
Impostos a recuperar (31) (45) 1.259 324
Outros valores a rececer - (1) 960 1.527
Fornecedores - 1 1.099 (194)
Impostos a pagar - (14) (1.303) 592
Obrigações trabalhistas - - (138) 155
Outros passivos - - (1.384) (1.444)
Caixa líquido consumido/(gerado) pelas 
 atividades operacionais (31) 28 2.164 11.085
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de ativo imobiilzado - - (16.120) (5.839)
Adições de ativo intangível - - (417) -
Aquisição (baixa) de investimentos - (4.000) - 52
Caixa líquido consumido das atividades
 de investimentos - (4.000) (16.537) (5.787)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital Social - - - 924
Partes relacionadas - - 1.732 (400)
Empréstimos e financiamentos - - (3.772) (9.296)
Caixa líquido consumido das atividades
  de financiamentos - - (2.040) (8.772)
(Redução)/aumento líquido do caixa e 
 equivalentes de caixa (3) (3.972) 1.740 (3.474)
Saldos iniciais de caixa e equivalentes de caixa 3 3.975 3.892 7.366
Saldos finais de caixa e equivalentes de caixa - 3 5.632 3.892
(Redução)/aumento líquido do caixa e 
 equivalentes de caixa (3) (3.972) 1.740 (3.474)

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. Jardim Pernambuco 
S.A., controladora da Office Total S.A., é uma S.A. de capital fechado
constituída em 29/11/13, inicialmente com a denominação social de
Sanortep Participações Ltda. de acordo com a Ata de Assembleia Geral de
Transformação realizada em 17/03/14. A Cia. tem por objetivo a participação
em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. Em 15/09/16 foi
aprovada a emissão de 13.515.000 novas ações ordinárias e nominativas, sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$1,00 para cada ação, perfazendo
um valor de R$ 13.515, o qual foi integralmente subscrito e integralizado pela
H.I.G Brasil LBO V. Com isso o capital social passa de R$ 31.100 para R$
44.615.  O Grupo Office Total, fundado em 1996, atua no ramo de venda e 
aluguel de máquinas copiadoras e suprimentos para escritórios, bem como na 
prestação de serviços técnicos relacionados. Atualmente o Grupo Office tem 
cerca de 1580 contratos de locação de médio e LP e de manutenção, com 
um parque de mais de 6.700 equipamentos locados e uma equipe de quase 
210 colaboradores. O Grupo Office é o primeiro maior revendedor da marca 
Brother e segundo maior revendedor das marcas Canon e Konica no Brasil. 2.
Apresentação das DFs.: 2.1. Declaração de conformidade: As DFs. da Cia. 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos 
pelo CPC e aprovados pelo CFC. As DFs. foram aprovadas pela Diretoria 
em 03/05/19. 2.2. Base de elaboração: As DFs. foram elaboradas com base 
no custo histórico, exceto se mencionado ao contrário nas práticas contábeis 
descritas a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor nominal 
das contraprestações pagas em troca de ativos. 2.3. Moeda funcional e de 
apresentação: Os itens incluídos nas DFs. da Cia. são mensurados usando a 
moeda do principal ambiente econômico no qual ela atua (“moeda funcional”). 
As DFs. são apresentadas em milhares de reais (Reais - R$ mil), a moeda 
funcional da Cia. 2.4. Consolidação: As DFs. consolidadas foram elaboradas 
de acordo com os princípios de consolidação previstos na Lei das S.A. 
e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 e IAS 34, abrangendo as 
informações das investidas na tabela a seguir, cujos exercícios sociais são 
coincidentes em relação ao da controladora:

Participação(%)
Descrição 2018 2017

Office Total S.A. 80,13 80,13
Processo de consolidação: A controladora exerce controle direto na Office 
Total e indireto nas empresas Office Plotter Ltda, Xsol Serv Com Loc e Rep 
Epto Ltda. confor me quadro a seguir:

2018 2017
% Participação % Participação

Controladas Direta Indireta Direta Indireta
Office total 80,13% - 80,13% -
Office Ploter - 99,99% - 99,99%
Xsol Serv. Com. Ltda. - 100,00% - 100,00%
Na consolidação foram eliminadas as participações da controladora nos patri-
mônios líquidos das controladas, bem como os saldos de ativos e passivos, 
receitas, custos, despesas e lucros não realizados, decorrentes de transações 
efetuadas entre Cias.. Os exercícios sociais das controladas são coincidentes 
com os da controladora e as políticas contábeis foram aplicadas de forma pa-
dronizada nas Cias. consolidadas. 3. Sumário das principais práticas con-
tábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, contas bancárias e 
aplicações financeiras com liquidez imediata e com baixo risco de variação no 
valor, sendo demonstrados pelo custo, acrescido dos juros auferidos. Seus 
rendimentos são registrados no resultado do exercício. b) Contas a receber 
de clientes: Avaliadas pelo montante original dos serviços prestados, deduzi-
das das provisões para perdas esperadas, a qual é constituída quando existe 
uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de cobrar todos os valo-
res a ela devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. A 
Administração da Cia. efetua análise individual de sua carteira de recebíveis 
para determinar os valores de liquidação duvidosa. A provisão é considerada 
suficiente para a cobertura de eventuais prejuízos na realização de valores a 
receber de clientes e outros créditos, levando em consideração a análise das 
operações em aberto, das garantias existentes e dos riscos específicos apre-
sentados. c) Partes relacionadas: Incluem as transações realizadas entre a 
Controladora e suas controladas diretas ou indiretas, bem como com aquelas 
nas quais a Controladora mantém investimentos relevantes, em condições si-
milares àquelas praticadas com partes independentes. d) Estoques: Demons-
trados ao custo médio de aquisição, inferior aos valores de reposição ou reali-
zação. O custo médio é determinado usando o método da média ponderada 
móvel. e) Outros ativos circulantes e não circulantes: Apresentados ao 
valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidos. f) Investimentos: Incluem os investimen-
tos permanentes e relevantes em controladas e coligadas, avaliados pelo mé-
todo de equivalência patrimonial. O ágio resultante da aquisição de investi-
mento, posteriormente incorporado, é demonstrado no investimento e 
refere-se ao montante apurado em conformidade com as práticas contábeis 
aceitas. O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao va-
lor recuperável, quando houver. g) Imobilizado: Móveis e utensílios, máqui-
nas e equipamentos e demais ativos permanentes, estão demonstrados ao 
valor de custo, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recupe-
rável. 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 re-
sidual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os 
valores residuais e os métodos de depreciação são revisados nas datas dos 
balanços, sendo o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas contabiliza-
do prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou 
quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do 
ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e 
o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. h) Intangível: Os
ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos 
contratuais ou de outros direitos legais. A Cia. possui registrados os contratos 
vigentes na data da aquisição ao custo de aquisição deduzido dos valores 
amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis. i) 
Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não 
circulantes, são revisados anualmente para identificar evidências de perdas 
não recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este 
for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando 
há perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo 
ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda 
e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados 
no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis 
separadamente. Em 31/12/18 e 31/12/17, não foram identificadas situações 
que requeressem a constituição de provisão para perdas. j) Empréstimos e 
financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicial-
mente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, sub-
sequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença 
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liqui-
dação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que 
os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de ju-
ros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circu-
lante, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. k) Provisões 
e outros passivos circulantes e não circulantes: As provisões são reconhe-
cidas quando a Cia. tem uma obrigação presente legal ou implícita de eventos 
passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. Os demais 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conheci-
dos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar-
gos e das variações monetárias incorridas. l) IR e Contribuição Social: Pro-
visionados segundo o princípio da competência dos exercícios. A provisão 
para IR é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável trimestral excedente a R$ 60 mil. A Contribuição Social é
calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. m) Provisão para
riscos trabalhistas e tributários: As provisões para ações judiciais, quando
existentes, são reconhecidas quando a Cia. tem uma obrigação presente ou
não formalizada como resultado de eventos passados, é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa
ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presen-
te do desembolso esperado para liquidar a obrigação, usando-se a taxa ade-
quada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São
atualizados até as datas dos balanços pelos montantes estimados de provável 
desembolso de caixa, observada sua natureza e com base na opinião dos
consultores jurídicos da Cia. n) Reconhecimento da receita: A receita pela
prestação de serviços é reconhecida tendo como base a execução dos servi-
ços realizados até as datas dos balanços, de acordo com as medições efetu-
adas, compreendendo parcelas já faturadas e outras a faturar pelos serviços
prestados. A receita é reconhecida na extensão em que for provável que be-
nefícios econômicos serão gerados para a Cia. e quando puder ser mensura-
da de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor justo
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e encargos
sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos im-

postos sobre vendas, exceto: (i) quando os impostos sobre vendas incorridos 
na compra de bens ou serviços não forem recuperáveis perante as autorida-
des fiscais, hipótese em que são reconhecidos como parte do custo de aquisi-
ção do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; e (ii) quando os valores 
a receber e a pagar forem apresentados com o valor dos impostos sobre ven-
das. O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é in-
cluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patri-
monial. o) Receitas e despesas financeiras: Representam juros e variações 
monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras, depósitos judi-
ciais, debêntures, credor pela concessão e provisão para manutenção. p)
Apuração do resultado e custo dos serviços prestados: O resultado das 
operações é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e in-
clui os rendimentos, os encargos e as variações monetárias e cambiais, o ín-
dice e as taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não 
circulantes e, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de 
mercado ou de realização. q) Benefícios a funcionários e dirigentes: A Cia. 
não possui planos de participação nos lucros ou bônus, planos de aposenta-
doria ou de outros benefícios pós-demissão ou aposentadoria. r) Uso de esti-
mativas: As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração, para determinação 
do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis intermediá-
rias. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
vida útil do ativo imobilizado, provisão para perdas esperadas e provisão para 
riscos trabalhistas e tributários. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos que estão registrados, 
devido a imprecisões inerentes ao processo de cálculo. A Cia. revisa as esti-
mativas e premissas, no mínimo, anualmente. s) Análise de recuperação de 
ativos de vida útil determinada: Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a Cia. analisa se existem evidências de que o valor contábil de um ativo 
não será recuperado. Caso sejam identificadas tais evidências, a Cia. estima 
o valor recuperável do ativo. O valor recuperável de um ativo é o maior valor
entre: (i) o seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-
-lo; e (ii) o seu valor de uso. O valor de uso é equivalente aos fluxos de caixa
descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo até o 
fim da sua vida útil. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, a Cia. reconhece uma redução do saldo contábil desse ativo (“im-
pairment” ou deterioração). Para os ativos registrados pelo custo, a redução 
ao valor recuperável é registrada ao resultado do exercício. Se o valor recupe-
rável de um ativo não for determinado individualmente, é realizada análise do 
valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence. A Cia. 
não identificou indícios quanto à perda de recuperabilidade do valor de seus 
ativos em 31/12/18 e 2017. t) Resultado: O resultado é calculado mediante a 
divisão do resultado atribuível aos acionistas da Cia. pela quantidade de ações 
existentes durante o exercício; no entanto, a Cia. não possui ações com poten-
cial de diluição. u) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos feita 
pela Administração da Cia. que estiver dentro da parcela equivalente ao divi-
dendo mínimo obrigatório é registrada como passivo na Rubrica “Dividendos a 
pagar”, por ser considerada uma obrigação legal prevista nos atos estatutários 
da Cia. 3.1. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira 
vez em 2018: Em 1º/01/18 entraram em vigor o CPC 48 (IFRS 9) - Instrumen-
tos Financeiros e o CPC 47 (IFRS 15) - Receitas de Contratos com Clientes, a 
saber: a) CPC 48 (IFRS 9) Instrumentos Financeiros: O CPC 48 (IFRS 9) 
substituiu as orientações existentes na CPC 38 (IAS 39) Instrumentos Finan-
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. O CPC 48 (IFRS 9) incluiu novos mo-
delos para a classificação e mensuração de instrumentos financeiros e a men-
suração de provisão para perdas esperadas de crédito para ativos financeiros 
e contratuais, como também novos requisitos sobre a contabilização de hed-
ge. A nova norma manteve as orientações existentes sobre o reconhecimento 
e desreconhecimento de instrumentos financeiros do CPC 38 (IAS 39). Com a 
vigência da referida norma, a classificação passou a ser baseada no modelo 
de negócios pelo qual um ativo financeiro é gerenciado pelos seus fluxos de 
caixa contratuais.  A nova norma preservou parte dos requisitos da norma 
anterior para a classificação de passivos financeiros. As alterações substan-
ciais na classificação do valor justo estão apresentadas a seguir: (i) a parcela 
da alteração no justo valor que é atribuível a alterações no risco de crédito do 
passivo é apresentada em outros resultados abrangentes; e (ii) a parcela re-
manescente da variação no valor justo é apresentada no resultado do exercí-
cio. A Administração da Cia. avaliou os impactos da adoção do CPC 48 (IFRS 
9) em suas operações e não identificou impactos significativos.  Demonstra-
mos a seguir a mudança para a Cia. quanto à classificação de seus ativos e 
passivos financeiros, a partir dos requisitos do CPC 48:

Ativos: Classificação Anterior

Classificação 
de acordo com o 

CPC 48
Caixa e Bancos Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Aplicações Financeiras Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Passivos:
Fornecedores Outros passivos financeiros Custo amortizado
Empréstimos e Financiamentos Outros passivos financeiros Custo amortizado
b) CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato com Cliente: O CPC 47 (IFRS
15) introduziu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma
receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. O CPC 47 (IFRS 
15) substituiu as normas vigentes para o reconhecimento de receitas, incluin-
do o CPC 30 (IAS 18) Receitas, CPC 17 (IAS 11) Contratos de Construção e 
as correspondentes interpretações. A Administração da Cia. analisou as suas 
operações com base no modelo de cinco etapas definido por esta nova norma 
e não identificou impactos significativos. No caso da venda de serviços, as 
receitas continuarão sendo reconhecidas com base nos serviços efetivamente 
realizados até a data do balanço, uma vez que o valor justo e os preços de 
venda dos serviços individuais são relativamente semelhantes.  3.1.1.Novas
normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam em 
vigor em 31/12/18: As seguintes normas e interpretações foram emitidas ou 
revisadas pelo CPC, em consonância com o documento correlato emitido pelo 
International Accouting Standards Board (IASB). a) CPC 06 R2 (IFRS 16) 
Operações de arrendamento mercantil: O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arren-
damento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arren-
damento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto 
prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece seme-
lhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arren-
damentos em financeiros ou operacionais. O CPC 06 R2 (IFRS 16) substitui as 
normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações 
de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A Norma é efeti-
va para períodos anuais com início em ou após 1º/01/19. A Administração revi-
sou todos os contratos de arrendamento das empresas do grupo concluiu que 
a maior parte se refere a arrendamentos de baixo valor e contratos nos quais 
as empresas do grupo não controlam o ativo e nem direcionam o uso. A Cia. 
estima um efeito no montante de R$ 2.340 (consolidado) na adoção da IFRS 16 
– CPC 06 (R2).  b) ICPC 22 (IFRIC 23) Incerteza sobre tratamento de tribu-
tos sobre o lucro: Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração no CPC 32 (IAS 12) quando há incerteza sobre
os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, apli-
cando os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base no lucro tributável (prejuízo
fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utiliza-
dos e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. Ao avaliar
se e como o tratamento fiscal incerto afeta a determinação de lucro tributável
(prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não
utilizados e alíquotas fiscais, a entidade deve assumir que a autoridade fiscal
examinará os valores que tem direito de examinar e tenha pleno conhecimento
de todas as informações relacionadas ao realizar esses exames. Os efeitos
dos IFRS 9 – Intrumentos financeiros e da IFRS 15 – Receita de contratos com
clientes foram analisadas pela administração da Office Total S.A., concluindo
que não gerou impacto significativo nas demonstrações apresentadas.

4. Caixa e equivalentes de caixa:
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Caixa e banco - - 1.385 1.203
Aplicação Financeira - 3 4.247 2.689

- 3 5.632 3.892
As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de in-
vestimentos de renda fixa que apresentam liquidez imediata e risco insignifi-
cante de perda, com rendimentos próximo à taxa SELIC
5. Contas a receber de clientes: Consolidado

2018 2017
Duplicatas a Receber 17.091 18.462
Perdas esperadas (9.161) (7.987)

7.930 10.475
A controlada Office Total S.A. constituiu Provisão para perdas esperadas 
para as contas a receber de clientes vencidas há mais de 180 dias, que em 
31/12/18 totalizavam R$ 9.161 (R$ 7.987 em 2017) tendo como base a expec-
tativa de realização, exceto para transações com partes relacionadas e órgãos 
públicos. Composição por vencimento dos valores de contas a receber 
de clientes: Controladora  Consolidado

2018 2017 2018 2017
Vincendas - - 5.660 8.016
Vencido Até 30 dias - - 1.149 1.328
Vencido Até 60 dias - - 344 354
Vencido Até 90 dias - - 267 243
Vencido Até 120 dias - - 154 226
Vencido Até 180 dias - - 354 127
Vencido Até 360 dias - - 584 1.231
Vencido Superior a 360 - - 8.579 6.937

- - 17.091 18.462
A movimentação da Provisão para perdas esperadas é como segue:

Controladora  Consolidado
2018 2017 2018 2017

Saldos iniciais - - 7.790 5.559
Adições - - 2.408 2.567
Baixas - - (1.037) (139)
Saldos finais - - 9.161 7.987
6. Estoques: Controladora  Consolidado

2018 2017 2018 2017
Máquinas e equipamentos para revenda - - 9.100 10.013
Provisão de Perda em estoque - - (2.315) (2.731)

- - 6.785 7.282
7. Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
INSS a compensar - - 1 273
IRRF sobre aplicações financeiras - 44 8 76
ICMS a compensar - - 6 824
Cofins a recuperar - - 44 55
Pis a recuperar - - 2 14
CSLL a recuperar 11 - 45 17
ISS a compensar - - - 2 7
Impostos pagos a maior 66 2 240 319

77 46 346 1.605
8. Outros valores a receber: Controladora  Consolidado

2018 2017 2018 2017
Adiantamento a funcionários/sócios - - 40 132
Adiantamento a fornecedores 1 1 246 1.020
Despesas antecipadas - - 30 29
Depósitos judiciais - - 11 106

1 1 327 1.287
9. Partes relacionadas: Refere-se aos valores a receber junto a controla-
da indireta Office Plotter Impressoras e Copiadoras Para Grandes Formatos
Ltda e valores a pagar ao sócio referente ao contrato de mútuo celebrado em
30/12/16, cujo vencimento ocorrerá no decorrer do próximo exercício.

Controladora Consolidado
a) Ativo 2018 2017 2018 2017
Office Plotter - - - -
Mútuo firmado com sócio - - 1.339 1.339

- - 1.339 1.339
b) Passivo
Mútuo firmado com sócio - - 4.243 2.511

- - 4.243 2.511
10. Investimentos: a) Informações sobre os investimentos em 2018 e
2017 estavam assim apresentados:
Exercício de 2018 Percentual

(%)
Total de 

Ativos
Capital
Social

Patrimônio
Liquido

Lucro
Liquido

Office total S.A. 80,13 74.461 66.713 31.697 2.388
Exercício de 2017 Percentual

(%)
Total de 

Ativos
Capital
Social

Patrimônio
Liquido Prejuízo

Office Total S.A. 80,13 67.026 66.713 31.697 (74)
b) Movimentação dos investimentos mantidos em 2018 e 2017 estavam
assim apresentados:
Exercício de 2018

Controladas
% partici- 

pação
Saldo em 

31/12/2017
Aqui-
sição

Equiva-
lência
patri-

monial

Ajus-
te PL 
Office

Perda
de

Investi-
mentos

In-
vesti-

mento
Con-
trola-
dora

Office Total 80,13 23.653 - 1.914 (167) - 25.400
23.653 - 1.914 (167) - 25.400

Exercício de 2017

Controladas
% partici- 

pação
Saldo em 

31/12/2016
Aqui-
sição

Equi-
va-

lência
patri-

monial

Ajus-
te PL 
Office

Perda
de

Investi-
mentos

In-
vesti-

mento
Con-
trola-
dora

Office Total 80,13 19.974 4.000 (59) 14 (276) 23.653
19.974 4.000 (59) 14 (276) 23.653

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

Taxa
Deprec. 2017

Adi-
ções Baixas

Depre-
ciação 2018

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

16.542 16.120 (10.661) (3.458)18.543
Taxa

Deprec. 2016
Adi-

ções Baixas
Depre-
ciação 2017

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

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

2017 Adições Baixa Amortização 2018
Ágio por rentabilidade futura 28.242 - - - 28.242
Software - 417 - (18) 399
Contratos Vigentes (a) 5.509 - - (787) 4.722

33.751 417 - (805) 33.363
Consolidado

2016 Adições Baixa Amortização 2017
Ágio por rentabilidade futura 28.292 - (50) - 28.242
Software 14 - (14) - -
Contratos Vigentes (a) 6.296 - - (787) 5.509

34.602 - (64) (787) 33.751
(a) Para atribuição de valor ao intangível da carteira de clientes foi utiliza-
do o Valor Presente Líquido do resultado futuro projetado sobre os contratos
existentes à época da aquisição, no montante de R$ 7.870 (R$ 4.722 em
2018 e R$ 5.509 em 2017). O prazo a ser amortizado é de dez anos (R$ 787
em 2018) conforme Laudo efetuado por empresa especializada; (b) Para os
valores referentes ágio de investimentos foi realizado teste de Impairment,
que não apurou ajuste a ser realizado. 13. Fornecedores (consolidado):
Esta conta refere-se à aquisição de máquinas e equipamentos de terceiros
e demais insumos necessários para atender a atividade da Cia., saldo em
31/12/18 R$ 4.951 (R$ 3.852 em 2017). 14. Empréstimos e financiamentos:

Controladora Consolidado
Modalidade Vencimento Taxas Mensais 2018 2017 2017 2016

Em moeda nacional
Capital de giro:
Banco Itaú (c) 31/03/2020 CDI + 0,45% am - - - 13.606
Banco Santander 01/03/2019 2,14% am - - 974 1.026
Banco Bradesco 26/10/2018 CDI + 0,31% am - - - 9.429
Banco do Brasil (b) 20/09/2022 CDI + 0,25% am - - 21.414 -
Banco ABC (d) 24/05/2019 CDI + 0,33% am - - 781 2.500
Leasing (a) 1,81% am - - - 73
(-) diferimento custo captação BB - - (307)

- - 22.862 26.634
Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Circulante - - 3.167 8.969
Não Circulante - - 19.695 17.665

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

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Salários a Pagar - - 409 690
Pro Labore a Pagar - - - 3 8
IRRF s/Salário a Recolher - - 253 217
Inss a Recolher - - 263 281
Fgts a Recolher - - 88 98
Rescisão a Pagar - - - 5
Pensão Alimentícia a Pagar - - 3 7
Contribuição Assistencial - - 1 2
Contribuição Confederativa - - 1 3
Provisões Trabalhistas - - 1.137 952

- - 2.155 2.293
16. Impostos a pagar: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
ICMS a pagar - - 55 36
ISS a Pagar - - 15 27
Retidos de terceiros a pagar - - 21 91
IRPJ a pagar - - 56 97
CSSL a pagar - - 22 39
COFINS/faturamento a pagar - - - 589
PIS S/faturamento a pagar - - 39 117
PIS/COFINS/CSSL a pagar - - 112 6
INSS a pagar - - - 2 4
Parcelamentos - - 2961 3.558

- - 3.281 4.584
Circulante - - 908 1.662
Não Circulante - - 2.373 2.922
17. IR e Contribuição Social diferido: O montante de R$ 1.606 (R$ 1.873 em 
2017), registrado como IR e contribuição social diferido foi apurado sobre a
diferença temporária entres as bases contábeis e fiscais de ativos e passivos
avaliados a valor de mercado no montante de R$ 7.080, decorrente da incor-
poração da Office Plotter. 18. Provisões para contingências: A controlada,
Office Total S.A., é parte em diversos processos oriundos do curso normal dos
seus negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na esti-
mativa de seus consultores legais. As principais informações desses proces-
sos, nos exercícios findos em 31/12/18 e 2017, estão assim representadas:
Contingências Controladora Consolidado

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

- - 564 642
Em 31/12/18, a Controlada, Office Total S.A, possui o montante de R$ 241 (R$ 
1.298 em 2017) relativos a processos como possíveis de perda. 
19. Outras contas a pagar: Consolidado

2018 2017
Escrow Account (a) 2.503 3.431
Adiantamento de cliente 104 557
Outros 222 229

2.829 4.217
Circulante 326 786
Não Circulante 2.503 3.431
Total 2.829 4.217
(a) Referem-se ao valor residual a pagar aos antigos sócios da Cia., confor-
me cláusula do contrato de compra e venda estabelecido entre as partes. O
montante em questão encontra-se depositado em conta garantida (“Escrow 
Account”), com o objetivo de amparar possíveis contingências tributárias e tra-
balhistas oriundas da antiga administração, bem como valor residual a pagar 
aos acionistas. 20. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social 
subscrito e integralizado é de R$ 44.615 (R$ 31.100 em 2016) divididos em 
44.615.000 ações ON escriturais e sem valor nominal. O quadro dos acionis-
tas em 31/12/18 está representado conforme disposto abaixo:

Sócios
Número

ações
Valor da 

ação R$
HIG Brasil LBO V - FIP 44.614.900 99,999678 44.614.900
HIG Brasil Assessoria de Investimento Ltda.         100 0,000322 100

44.615.000
b) Prejuízos acumulados: A Cia. possui prejuízos acumulados até 31/12/18
no montante de R$ 19.138 (R$ 20.913 em 31/12/17).
21. Receita operacional, líquida: Controladora Consolidado
Receita bruta de vendas 2018 2017 2018 2017
Receita de Locação - - 52.884 53.466
Receita de Serviço - - 4.903 5.589
Receita de Venda - - 7.291 11.546

- - 65.078 70.601
Dedução de Vendas - -
Dedução da Receita Bruta - - (737) (639)
Impostos S/ Vendas e Serviços - - (6.564) (7.477)

- - (7.301) (8.116)
Receita Liquida - - 57.777 62.485
22. Custos dos serviços prestados: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Suprimentos - - (14.556) (16.973)
Peças - - (4.850) (1.931)
Outros Custos - - - (1.126)

- - (19.406) (20.030)

Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Salários - - (11.660) (13.662)
Despesas comerciais - - (77) (10)
Provisões operacionais - - - -
Encargos sociais - - (4.053) (4.310)
Serviços de terceiros - (17) (5.199) (5.450)
Depreciação e amortização - - (4.124) (3.567)
Benefícios - - (2.327) (1.658)
Aluguéis - - (1.039) (1.586)
Fretes e carretos - - (1.060) (487)
Concessionárias de serviços públicos - - (458) (513)
Impostos e taxas (2) - (1.304) (215)
Outras - (22) (1.594) (1.816)

(2) (39) (32.895) (33.274)
As despesas comerciais são referentes aos gastos incorridos no processo de 
prospecção de novos clientes, e incluem, entre outras, os custos com comis-
sões, prêmios e deslocamento dos vendedores no período. 23. Outras receitas 
operacionais, líquidas: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Perdas em participações societárias - (276) - (276)
Perdas de Titulos a receber - - (299) (2.059)
Crédito de PIS e COFINS sobre 
despesas operacionais - - 1.329 1.984
Venda de equipamentos - - 1.683 1.362
Outras despesas - - (422) (1.770)

- (276) 2.291 (759)
Representam os ganhos de capital na venda de bens do ativo imobilizado, 
incluindo a venda de máquinas e equipamentos utilizados em locação, partes, 
peças e demais equipamentos, adicionados aos resultados de equivalência 
patrimonial, as provisões para perdas no estoque e reversão de perdas estima-
das em créditos de liquidação duvidosa. 
24. Resultado financeiro, líquido: Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Despesas financeiras
Despesas bancárias - - (375) (250)
Juros sobre financiamento bancário - - (2.782) (5.667)
Variação cambial - - (13) -
Juros passivos - (1) (241) (164)
Outras despesas financeiras - - (883) (751)

- (1) (4.294) (6.832)
Receitas financeiras
Descontos obtidos - - 19 62
Variação cambial - - - -
Operação financeira 5 153 178 452
Perdão de Dívida - - - 343

5 153 197 857
5 152 (4.097) (5.975)

25. Despesa de IR e Contribuição Social: A despesa com IRPJ e CSLL
representa a soma dos impostos correntes. Impostos correntes: A provisão
para IRPJ e CSLL são apuradas de acordo com os critérios estabelecidos
na legislação fiscal vigente. Impostos Diferidos: O IRPJ e CSLL diferidos
(“Impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no
fim de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas
demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes usadas na apu-
ração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais e base negativo,
quando aplicável. A provisão para IRPJ e CSLL são apuradas de acordo com
os critérios estabelecidos na legislação fiscal vigente, tendo sido utilizado o
regime de lucro presumido até 31/07/14 e após este período foi utilizado o
regime de lucro real.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro / (prejuízo) antes do IR e contribuição
 social 1.917 (222) 2.535 (457)
Adições(Exclusões) (1.914) 301 (1.817) (111)
Lucro Real 3 79 718 (568)
Provisão para IR e Contribuição Social (1) (27) (244) 194
(=) Total - IR devido (1) (27) (244) 194
IR e contribuição social - correntes (1) (27) (413) (752)
IR e contribuição social - diferidos - - 268 946
Total (1) (27) (145) 194
26. Seguros (não auditado): É prática de a Administração efetuar seguros dos
bens patrimoniais da Cia. 27. Instrumentos financeiros Análise de Sensibili-
dade: A Cia. possui exposição com relação às variações dos índices pós- fixa-
dos que afetam tanto a receita financeira quanto a despesa financeira. A media-
na da expectativa de mercado, conforme dados retirados no BACEN (Relatório
Focus), com data-base em 18/01/19, indicavam:

Taxa efetiva
verificada em 2018

Taxa efetiva
estimada para 2019

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

Operação
Fator de 

risco
Cenário

provável

Cenário I 
- deteriora-
ção de 25%

Cenário II - 
deterioração

de 50%
Ativos
Indexador CDI 7,00% 8,75% 9,50%
Aplicações financeiras
R$ 4.017 em 31/12/2018 281,19 351,48 381,61
Passivos
Indexador CDI 7,00% 8,75% 9,50%
Empréstimos
R$ 19.862 em 31/12/2018 (Nota 
nº14) 1.390,34 1.737,92 1.886,89
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados 
com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valo-
rização apropriadas. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou meto-
dologia de estimativa poderão ter um efeito diferente nos valores estimados 
de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o valor 
contábil dos instrumentos financeiros equivale, aproximadamente, a seu valor 
de mercado. Em 31/12/18 e 2017, os principais instrumentos financeiros estão 
descritos a seguir: • Caixa e bancos: estão apresentados ao seu valor de mer-
cado, que equivale ao seu valor contábil; • Contas a receber de clientes: são 
classificadas como mantidos até o vencimento, e estão registrados pelos seus 
valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, 
quando aplicável; • Outras contas a pagar: decorrem de transações realiza-
das com terceiros para aquisição de serviços, matérias-primas com preços pra-
ticados a valores de mercado; • Derivativos: em 31/12/18 e 2017, a Cia. não 
possui quaisquer operações estruturadas com derivativos, contratos a termo, 
operações de swap, opções, futuros ou mesmo operações de derivativos em-
butidos em outros produtos, de forma que não há qualquer risco associado às 
políticas de utilização de instrumentos financeiros derivativos. Cia. apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 
• Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado. As informações
abaixo apresentam informações sobre a exposição da Cia. a cada um dos ris-
cos mencionados, os objetivos da Cia., políticas e processos para mensuração 
e gerenciamento de risco e o gerenciamento de capital da Cia. Divulgações
quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações contá-
beis. Estrutura do gerenciamento de risco: As políticas de gerenciamento de 
risco da Cia. são estabelecidas para identificar os riscos enfrentados pela Cia.,
para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos
e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos
são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mer-
cado e nas atividades da Cia. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de
prejuízo financeiro da Cia. caso um cliente ou contraparte em um instrumento

financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem prin-
cipalmente dos recebíveis da Cia. de clientes. Historicamente, a Cia. não tem 
sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações 
financeiras por parte de seus clientes. Risco de liquidez: Risco de liquidez é 
o risco de a Cia. encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações asso-
ciadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à
vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na Administração de
liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a repu-
tação da Cia. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações
nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e taxas de juros têm
nos ganhos e perdas da Cia. O objetivo do gerenciamento de risco de mer-
cado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo aperfeiçoar o retorno. Mensuração
dos  instrumentos  financeiros: Os instrumentos financeiros da Cia. estão
mensurados ao custo amortizado. Os valores justos dos instrumentos finan-
ceiros da Cia. são equivalentes aos seus valores contábeis. As declarações
de IR apresentadas durante os cinco últimos anos estão sujeitas à revisão pe-
las autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos à revisão e
eventual tributação, variando em cada caso o prazo de prescrição. 28. Outros
assuntos (compromissos assumidos): A controlada direta Office Total S.A.
possui contratos referentes à locação de imóveis vigentes até 31/12/2023. Os
compromissos futuros para pagamento dos espaços em 31/12/2023 corres-
pondem a R$ 2.340 (R$ 2.820 em 2017), sujeitos à atualização pelo IGPM. As
despesas incorridas em 2018 com esses contratos foram de R$ 480. O contra-
to da unidade Matriz, prevê multa equivalente a três vezes o valor do aluguel e
encargos de locação, em caso de devolução do imóvel por parte do locatário,
em qualquer momento antes do prazo pactuado. 29. Eventos subsequentes:
Em 27/02/19, a Controlada direta Office Total S.A. incorporou duas novas em-
presas, a Solution Automação Empresarial Ltda. e a Docprovider Soluções e
Serviços Ltda. Com essa aquisição o Grupo Office Total S.A. passa a figurar
entre as maiores revendedoras independente do Brasil, dentro de nossa área
de atuação, e a ter uma importante participação em São Paulo, maior mercado 
do País, além da sinergia e agilidade no atendimento aos nossos clientes nas
duas principais praças econômicas do Brasil.
Diretores: Marcelo Marinho Cecchetto; Marcelo Hudik Furtado Albuquerque

Contador: Francisco de Assis da Silva - CRC-RJ 062785/O-9
Relatório do Auditor Independente: Aos Acionistas e Administradores da 
Jardim Pernambuco S.A. - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Cia., identificadas como controlado-
ra e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira, individual e consolidada, da Cia. em 31/12/18, o desem-
penho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabili-
dades 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 demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, di-
vulgando, 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 con-
troladas 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 contábeis. Responsabilida-
des 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, independentemente se causada por frau-
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça 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 contábeis. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia. e suas controladas; • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou in-
cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras po-
dem levar a Cia. e suas controladas a não mais se manter em continuidade 
operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócios 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 audito-
ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 03/05/19. BDO RCS - Auditores 
Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F. Fernando Pereira da Silva Marques 
- Contador CRC 1 RJ 092490/O-3 - S - RJ.

Número de empresas abertas em abril supera em 7% em março
Segundo dados do Em-

presômetro, empresa de in-
teligência de mercado, hou-
ve um pequeno aumento no 
número de abertura de em-
presas no mês de abril em 
relação a março desse ano. 
“Identificamos um ligeiro 
aumento no número, em tor-
no de 7%. Foram mais de 
263 mil empresas formaliza-
das no mês de abril, mesmo 
em meio a tantas polêmicas 
e um cenário de incerteza 
econômica”, diz o empresá-
rio e diretor do Empresôme-
tro, Otávio Amaral.

Segundo ele, é um sinal 
de que o empreendedor bra-
sileiro confia na economia, 
uma vez que há bastante 
dinheiro circulando no país. 
“Investir é acreditar e im-

pulsionar nosso país, mes-
mo sendo difícil, aqueles 
que buscarem ferramentas 
que melhorem seus negócios 
terão um futuro promissor, 
mas que fique claro que não 
é do dia para a noite”, afirma 
Amaral.

Quanto às empresas, o es-
tado que abriga a maior po-
pulação, São Paulo, foi onde 
grande parte das empresas 
(82 mil) foram formalizadas 
somente em abril; na Região 
Nordeste, a Bahia foi o esta-
do que abriu mais de 12 mil 
novos negócios; já na Re-
gião Norte, o estado do Pará 
abriu mais de 4 mil novos 
empreendimentos. No Sul, 
vemos o Paraná com pouco 
mais de 18 mil novas empre-
sas no mês.

As atividades mais explo-
radas pelos empreendedores 
no mês de abril, seguindo 
uma tendência dos meses 
anteriores, foram: cabelei-
reiros, venda de roupas e 
acessórios, promoção em 
vendas e obras em alvena-
ria. O que chama atenção é 
o fornecimento de alimento 
para consumo alimentar na 
quinta posição, que expressa 
uma outra tendência: o ser-
viço de entrega de comida 
a domicílio, impulsionada 
pelos aplicativos de delivery 
e facilidade em formalizar 
uma empresa.

“O brasileiro tende a ver 
uma oportunidade em cada 
período de crise. Ele lança 
mão daquilo que sabe fazer 
e que não necessita de muito 

investimento, para que pos-
sa gerar renda, por isso, tem 
sido muito comum a adesão 
de pessoas ao serviço de ali-
mentação. Dessa forma, com 
um negócio formalizado, ele 
pode, por exemplo, cozinhar 
em casa, alocar seus serviços 
nos aplicativos e engordar a 
receita a mensal”, conclui 
Amaral.

Fechar as portas

Pesquisa realizada pelo 
Sebrae em parceria com 
o Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Ser-
viços mostra que boa parte 
das empresas iniciantes não 
conseguem se manter no 
mercado. Ou seja, três em 
cada 10 empresas que estão 

começando na área de tecno-
logia fecham as portas. Um 
grande erro das empresas 
que nascem focadas em tec-
nologia seria justamente se 
concentrar somente em suas 
tecnologias.

- Parece contraditório, 
mas não é - explica Fernan-
do Vogt, diretor comercial da 
startup Target MP, uma das 
cinco maiores empresas de 
Meios de Pagamentos ele-
trônicos para o mercado de 
fretes.

O levantamento do Sebrae 
apontou que as novas empre-
sas precisam inovar sempre, 
para atender às demandas do 
mercado.

Para Vogt, é justamen-
te ouvindo a dor do cliente 
que a empresa encontra ins-

piração para buscar novas 
soluções tecnológicas. O 
executivo destaca que mui-
tas empresas lançam suas 
tecnologias e esquecem de 
acompanhar a funcionalida-
de, a utilidade e usabilidade 
do cliente.

“Se o cliente não sabe 
usar corretamente, se a ferra-
menta apresenta bugs ou de-
feitos, se precisa de ajustes 
para determinado cliente e 
nada disso for feito, o cliente 
procura outro produto.

Na pesquisa, foram ouvi-
das 1.044 companhias, prin-
cipalmente de Tecnologia da 
Informação e da Comunica-
ção (31%), Desenvolvimen-
to de Software (21%) e Ser-
viços (18%).
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Ata da Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária. I. Data, Hora e Local: Real-
izada em 26/04/2019, às 10h, em sua sede social na Rod. Presid. Dutra nº 4674, 
São João de Meriti - RJ. II- Mesa Diretora: Presidente - Sr. Manoel Antônio Sen-
das Filho. Secretária -  Srª. Rejane Espósito. III. Presentes a Assembleia: Acionis-
tas detentores de mais de 90% do Capital Social, conforme se verifica no livro de 
presença de acionistas, mais o Diretor da Cia. Sr. Nildo Pires Alves.  IV.  Convo-
cação: Anúncios publicados no DOERJ e Jornal Monitor Mercantil nos dias 15, 16 
e 17/04/2019. V. Objetivo da Reunião: Examinar e deliberar sobre as seguintes 
matérias: A) Relatório e contas da administração, balanço patrimonial e demais 
demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2018; B) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2018
e dividendos; C) Eleição da Diretoria e fixação dos seus honorários; e D) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. VI. Resoluções Aprovadas: Foram aprova-
dos, pelos acionistas presentes, os itens A, B e C da ordem do dia, não tendo 
sido apreciado o item D da ordem do dia, por não haver nenhum outro assunto 
de interesse da sociedade apresentado para deliberação, da seguinte forma: a)
Relatório e conta da administração, balanço patrimonial e demais demonstrações
financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acom-
panhados do relatório dos auditores independentes, observadas as abstenções 
legais, documentos estes devidamente publicados no dia 20/03/2019 no DOERJ 
e no Jornal Monitor Mercantil, os quais se encontravam sobre a mesa dos tra-
balhos. b) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2018 e 
dividendos: o lucro líquido do exercício no valor de R$ 51.680.939,42, mais o 
saldo remanescente de 2017 no valor de R$ 638.065,07 teve a seguinte desti-
nação: 1. R$ 2.615.950,22 para reserva legal; 2. R$ 9.703.054,27 para reserva 
para plano de investimento; 3. R$ 12.425.763,56 para dividendos obrigatóri-
os e R$ 27.574.236,44 para dividendos propostos, totalizando assim em R$ 
40.000.000,00 os dividendos ora aprovados, que serão pagos aos acionistas du-
rante o ano base de 2019. c) Eleição da diretoria e fixação dos seus honorários:
foram reeleitos os seguintes nomes: Diretor Presidente: Arthur Antonio Sendas 
Filho, brasileiro, casado, do comércio, CI 04264477-3 IFP/RJ., CPF 864.142.407-
53; Diretores Vice-Presidentes: Nelson Antonio Sendas, Brasileiro, casado, do 
comércio, CI 4264476 IFP/RJ, CPF 001.283.837-39; Newton Henriques Furtado,
brasileiro, casado, advogado, CI 2.355 OAB-RJ., CPF 014.199.867-91; Demais
Diretores: Nildo Pires Alves, brasileiro, casado, contador, CI 043086/0-5 CRC-
RJ, CPF 203.420.557-04; Rufino de Almeida Pizarro Neto, brasileiro, divorciado, 
CI 03424040853 DETRAN/RJ, CPF 771.186.427-20; e Genivalda Albuquerque 
de Paula, brasileira, casada, CI 05161660-5 IFP/RJ, CPF 706.657.967-49, todos 
domiciliados na Rod. Presidente Dutra, 4674, São João de Meriti, RJ, que foram 
investidos nos seus cargos mediante assinatura no Livro de Atas de Reunião da 
Diretoria, sendo fixado a titulo de honorários da administração da sociedade o 
montante mensal e global de até R$ 350.000,00 ficando ratificados os honorários 
havidos até a presente data. O mandato da diretoria ora eleita é de 1 ano e se 
estenderá até a investidura da próxima diretoria. d) Outros assuntos de interesse 
da sociedade: Nenhum outro assunto foi apresentado a mesa para deliberação. 
VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer 
uso da palavra, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata, assinada
por todos os presentes. São João de Meriti, 26/04/2019. Ass.: Manoel Antônio
Sendas Filho - Presidente, Rejane Espósito - Secretária. Ruy Cardoso Vasques 
p/ Sendas Empreendimentos e Participações Ltda., Ruy Cardoso Vasques p/ Es-
pólio de Arthur Antonio Sendas, Manoel Antonio Sendas Filho, Rejane Espósito p/ 
Érika Sendas Bione, Rejane Espósito p/ Maria Thereza Sendas Garbes e Edison 
de Souza Ortman Junior p/ Arthur Antonio Sendas Filho. Cópia fiel extraída de 
livro próprio. Jucerja reg. nº 3612307 em 15/05/2019. Bernardo F. S. Berwanger
- Secretário Geral.

Prudential do Brasil continua 
investindo em cultura
Reabertura da 
sala Adolpho 
Bloch será  
nesta sexta-feira

A Prudential do Brasil e 
a Aventura Entretenimento 
entregaram ao público cario-
ca mais um espaço cultural. 
Trata-se do Teatro Pruden-
tial – Sala Adolpho Bloch, 
localizado no antigo Edifício 
Manchete, projetado nos anos 
1970 por Oscar Niemeyer e 
conta com paisagismo assina-
do por Burle Marx. 

A reabertura será nesta 
sexta-feira (24) com o espe-
táculo “PI – Panorâmica In-
sana”, formado por Leandra 
Leal, Claudia Abreu, Rodri-
go Pandolfo, Luiz Henrique 
Nogueira, e Bia Lessa, di-
retora da peça. O projeto de 
renovação envolveu cerca 
de R$ 3 milhões, sendo 60% 
via Lei Rouanet e 40% de re-
cursos próprios.

A nova casa oferece um 
verdadeiro polo cultural, 
pois além do teatro, que 
conta com 359 lugares e um 
palco de 140 m² equipado 
para receber todos os tipos 
de espetáculo, o espaço dis-

põe, ainda, de um centro de 
convivência e ensaios, cria-
do para receber várias pro-
duções ao mesmo tempo. 
Além disso, o projeto inclui 
um espaço bistrô com mesas 
a céu aberto e vista para um 
charmoso chafariz. 

Para Aura Rebelo, vice-
presidente de Marketing & 
Digital da Prudential do Bra-
sil, o Teatro Prudential tem 
relação direta com o negócio 
da companhia. “Enquanto 
seguradora, nós buscamos 
fazer parte da vida das pes-
soas. E o seguro de vida 
nada mais é do que devol-
ver para uma pessoa ou para 
uma família parte do seu pa-
trimônio após uma adversi-
dade. Então, estamos muito 
orgulhosos por devolver ao 
Rio de Janeiro um patrimô-
nio tão importante”.

Nessa linha de atuação, ela 
lembra o fato de a Prudential 
ser a seguradora do Rock in 
Rio, responsável pela cober-
tura de 700 mil pessoas envol-
vendo público e pessoal artís-
tico. No Brasil, a seguradora 
mantém liderança no ramo 
Vida com mais de 2 milhões 
de segurados.

O Teatro Prudential contará 
sempre com um entretenimento 
plural, que valorize a diversida-
de cultural para os amantes da 
arte. A programação será varia-

Aniela Jordan , Aura Rebelo e Luiz  
Calainho comemoram o novo espaço

da, já que a intenção é atender 
a todos os públicos, inclusive 
crianças, que serão contempla-
das com peças infantis e ativi-
dades diversas. 

Conectada às demandas 
culturais, a Prudential do Bra-
sil investe em eventos cultu-
rais desde 2016. E a Aventura, 
que também administra o Tea-
tro Riachuelo Rio, encontrou 
na seguradora a parceira ideal 
para renovar mais uma vez 
um espaço cultural histórico 
na cidade. “Nos orgulhamos 
de resgatar patrimônios cul-
turais tão emblemáticos para 
a história da arte e da cultura 
no Rio de Janeiro. Encon-
trar empresas com os valores 
alinhados aos nossos torna 
possível transformar sonhos 

em realidade”, afirma Aniela 
Jordan, que também é o nome 
por trás da curadoria do Teatro 
Prudential.

Antes de reabrir as por-
tas, o Teatro Prudential foi 
reformado para receber 
shows, peças, espetáculos 
de dança e palestras. Foram 
trocados todos os carpetes 
e estofados das poltronas, e 
também equipado o palco. 
Além disso, foram feitas 
obras em todas as salas do 
subsolo para adequá-las aos 
ensaios de diversos espetá-
culos. Ao todo, são cin-
co salas disponíveis para 
ensaio: uma grande, que é 
uma réplica do palco, duas 
de tamanho médio e outras 
duas menores.

Seguro de pessoas deve assumir papel de protagonista no futuro
A participação dos prê-

mios de seguro de vida no 
no Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro é de ape-
nas 0,58%, enquanto no 
Reino Unido, por exemplo, 
é de 9%. A informação é 
do presidente da Federação 
Nacional de Previdência 
Privada e Vida (FenaPrevi), 
Jorge Nasser, ao comentar 
a comparação do potencial 
de seguro de vida no Brasil 
com outros países , durante 
almoço no CVG-SP rece-
beu nesta quarta-feira.

O dirigente também desta-
cou a necessidade de reforma 
da Previdência Social, que já 
responde por 12% dos gastos 

do governo. Além do déficit 
de R$ 309 bilhões, estimado 
para este ano, outros moti-
vos para a reforma, segundo 
Nasser, são a longevidade dos 
brasileiros e o aumento da ex-
pectativa de vida. Em 2060, o 
país contará com mais de 73 
milhões de pessoas com 60 
anos ou mais. Já expectativa 
de vida ao nascer, que era de 
45 anos em 1960, aumentou 
para 76 anos em 2016 e che-
gará a 82 anos em 2019.

Nasser também abordou 
os desafios das novas tec-
nologias, observando que o 
avanço responde à deman-
da de conveniência da so-
ciedade. “Os profissionais 

devem entender as mudan-
ças provocadas pelas novas 
tecnologias como oportu-
nidades. A tecnologia não 
vai substituir o nosso papel, 
mas trazer velocidade para 
desenvolvermos produtos e 
soluções”, disse.

Nesse aspecto, o presi-
dente do CVG-SP, Silas 
Kasahaya, lembrou que o 
seguro de vida era tido no 
passado como a promessa do 
futuro. “O seguro de vida já 
é o presente e ainda temos 
muito a desenvolver”, disse.

Para Nasser, o futuro 
reserva o importante pa-
pel ao mercado de segu-
ro de pessoas de suprir as 

necessidades de proteção 
da população que o Esta-
do não poderá assumir. Ele 
destacou dois produtos que 
contribuirão muito para o 
mercado atingir o seu po-
tencial: o Universal Life 
(um seguro de vida que une 
acumulação de recursos 
para o futuro e indenização 
para a família em caso de 
morte prematura do segu-
rado) e o PrevSaúde (plano 
complementar específico, 
com a finalidade de acumu-
lar recursos para custeios 
com saúde suplementar 
na fase de aposentadoria). 
“Por isso, esse momento é 
histórico”, disse.

Especialista debate Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Delphos
O que é e porque sur-

giu a preocupação com 
proteção de dados? Quais 
dados proteger? Como a 
Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD afeta 
as empresas brasileiras? 
Como as empresas de-
vem lidar com dados pes-
soais a partir da LGPD? 
Como a empresa deve se 
adequar? Como se pre-
parar para atuar perante 
empresas e autoridades 
de proteção de dados?

Estas e outras perguntas 
relacionadas à Lei 13.709 
de 2018 (LGPD) serão res-
pondidas e debatidas pelo 
economista Fernando Ma-
rinho, especialista em ges-
tão de riscos e privacidade 
de dados, durante pales-
tra nesta quinta-feira, das 
9h às 10h, no auditório da 
Delphos, no Rio Comprido, 
Rio de Janeiro. O objetivo 
é apresentar 14 passos para 

adequação de uma empresa 
à LGPD. A Lei estabelece 
regras sobre o tratamento 
de informações pessoais 
por empresas, com o obje-
tivo de proteger a privaci-
dade dos consumidores.

A programação é dire-
cionada para todas as áre-
as da empresa, sejam elas 
relacionadas à alta gestão, 
quanto aquelas que com-
põem o corporativo, como 
Tecnologia da Informação 
e comunicação, financei-
ro, compras, jurídico, RH, 
vendas e correlatas. Duran-
te o evento, o especialista 
abordará todos os aspectos 
ligados à segurança e pro-
teção dos dados e infor-
mação. Os colaboradores 
participantes terão acesso 
aos principais conceitos e o 
framework necessário para 
adaptar organizações aos 
requisitos da LGPD.

“A diretoria da Delphos 

Fernando Marinho

investe na promoção do 
conhecimento das práticas 
e ferramentas que podem 
potencializar processos e 

capacitar os seus colabo-
radores”, conclui a dire-
tora da empresa, Elisabete 
Prado.

D’Or Consultoria continua realizando novas aquisições
A D’Or Consultoria, em-

presa do Grupo Rede D’Or 
São Luiz especializada em 
seguros e benefícios, tem 
atuado como aceleradora de 
pequenas e médias correto-
ras por meio do programa 
AceleraD’Or, e anunciou a 
compra de três novas empre-
sas.

Desde abril deste ano, 
passaram a fazer parte da 
empresa: a corretora Cori-
ben, com mais de 20 anos de 
experiência em programas 
de seguros e benefícios cor-
porativos, sediada no inte-
rior de São Paulo; a APR Be-
nefícios, com forte expertise 
construída desde 2003 na 

capital paulista; e a Parsche, 
do Rio de Janeiro, com foco 
em saúde PME.

Com a incorporação das 
novas empresas e, princi-
palmente, com a entrada 
no mercado do interior de 
São Paulo, a D’Or Con-
sultoria amplia sua pre-
sença no estado, o maior 

produtor de seguros do 
país.  “É um importante 
movimento estratégico 
chegar no interior e for-
talecer ainda mais nossa 
equipe, incorporando pro-
fissionais com grande ex-
periência no mercado de 
seguros”, afirma o CEO, 
Bruno Blatt.

Setor segurador 
apresentou números 
positivos no trimestre

Os números do setor se-
gurador apresentados foram 
positivos no primeiro tri-
mestre de 2019. A arreca-
dação no período avançou 
5,9% sobre os três primeiros 
meses de 2018, subindo para 
R$ 59,9 bilhões (sem Saúde 
e sem Dpvat). As provisões 
técnicas foram superiores 
em março, subindo 10% 
(R$ 1,022 bilhão) sobre o 
mesmo mês do ano passa-
do. A recuperação se deveu 
ao crescimento de ramos de 
seguros que continuam mais 
resistentes à estagnação de 
negócios gerada pelo baixo 
crescimento econômico.

A receita da série anuali-
zada (abril de 2018 a mar-
ço de 2019, sem Saúde Su-
plementar) ampliou-se em 
1,3%, um pouco abaixo dos 
2% do resultado acumulado 
dos 12 meses até fevereiro. 
Os dados de mercado cons-
tam da nova edição da publi-
cação Conjuntura CNseg.

Em editorial, o presiden-
te da Confederação das Se-
guradoras (CNseg), Marcio 
Coriolano, diz que os dados 
da série anualizada móvel 
- que indicam tendência de 
prazo mais longo - sinalizam 
um desempenho promissor 
nesse ano, caminhando para 
um patamar superior ao ob-
servado em 2017/2018 (acu-
mulado de 12 meses), depois 
da sequência de quatro perí-
odos de taxas negativas.

“Cabe ressaltar a grande 
contribuição do segmento 
de Danos e Responsabilida-
des para esta reação na taxa 
anualizada, tendo em vista o 
crescimento dessas modali-
dades, de 7,7%, nesse perí-
odo”, assinalou. Ao mesmo 
tempo, houve assimetria na 
contribuição dos planos de 
Riscos e de Acumulação 
para a série móvel de 12 
meses, acrescentou ele. “En-
quanto os Planos de Riscos 
acumularam expansão de 
10,1%, os Planos de Acumu-
lação (PGBL e VGBL) recu-
aram 5,5% na série anualiza-
da”, informou ele.

Na comparação trimes-
tral com o mesmo período 
de 2018, os ramos que mais 
cresceram foram dos seguros 
Marítimos e Aeronáuticos 
(61,5%), de Créditos e Garan-
tias (46,8%), dos Patrimoniais 
(13,2%), dos Planos de Vida 
Risco (12,8%), dos títulos 

de Capitalização (8,1%) e do 
Seguro Rural (6,5%). Clique 
aqui para acessar a última edi-
ção da Conjuntura CNseg.

Faturameneto

Ainda de acordo com le-
vantamento da CNSeg, o 
mercado de seguros segue 
em amplo crescimento. Só 
nos dois meses de 2019 a ex-
pansão foi de 12,7% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado. Totalizando as-
sim, um faturamento de R$ 
39,4 bilhões de reais.

Segundo a entidade, esse 
crescimento é devido aos 
segmentos de seguros patri-
moniais, com alta de 19,5% 
e de pessoas, com 16,51%. 
Esses bons resultados refle-
tem nos negócios do meio e 
um exemplo disso é a Segu-
ralta, corretora de Seguros, 
que opera há mais de 50 anos 
comercializando serviços 
personalizados para deter-
minados perfis de segurados.

Hoje a rede atende mais 
de 200 mil clientes, sendo 
mais de 180 mil veículos se-
gurados, 4 mil empresas pro-
tegidas, 18 mil residências 
seguradas e um índice de re-
novação que ultrapassa 80%.

Na economia brasileira, 
todos os anos o setor de se-
guros corresponde a apro-
ximadamente 7,4% do PIB 
brasileiro de 2018, mostran-
do-se altamente rentável. 
No ano passado, a Seguralta 
apresentou um crescimento 
de quase 30% na produção 
em relação ao ano de 2017, 
atingindo uma produção de 
R$ 300 milhões. A marca é 
pioneira como rede de fran-
quias no Brasil e conta hoje 
com mais de 1.000 unidades 
em operação em todo o país.

Um dos grandes diferen-
ciais da rede para os fran-
queados é o fato de trabalhar 
com as seguradoras mais 
bem conceituadas do mer-
cado, o que garante uma 
grande gama de produtos 
a oferecer a seus clientes e 
bom faturamento. São mais 
de 30 companhias. Entre 
os seguros oferecidos estão 
os: seguro auto, residencial, 
vida, previdência privada, 
consórcio, acidentes pesso-
ais, responsabilidade civil, 
empresarial, condomínios, 
fiança, entre outros, além de 
consórcios e previdência.



acionista.com.br
Seu Site Capital

Vale Itaubanco

Gerdau CVC

Braskem Randon

As ações ordinárias da Vale terminaram cotadas a R$ 47,46, 
com ganho de 0,11%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais do Itaubanco terminaram cotadas a R$ 
33,69, com ganho de 0,12%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Gerdau terminaram cotadas em R$ 
14,29 com ppermanecendo estáveis. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado comprado.

As ações ordinárias da CVC terminaram cotadas a R$ 49,60, 
com perda de 1,39%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações preferenciais da Braskem terminaram cotadas a R$ 
42,50, com desvalorização de 1,51%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.

As ações Preferenciais da Randon terminaram cotadas a R$ 
8,40, com desvalorização de 0,41%. Os três indicadores sema-
nais mostram mercado vendido.
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DIÁRIO

GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 28.453.105/0001-15 - NIRE 33.3.0032852-1

Ata da AGE em 22/04/19. 1. Data, Hora e Local: No dia 22/04/19, às 12h, 
na sede da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.251, 9º - sala 901, parte, 
Leblon, RJ/RJ. 2. Presença: Presente o Acionista Olympus Real Estate II 
- Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento 
no Exterior, fundo de investimento em participações inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 23.849.313/0001-14 e registrado na CVM, representado pela sua
administradora BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguate-
mi, nº 151, 19º, Itaim Bibi, SP/SP, inscrita no CNPJ/MF nº 23.025.053/0001-
62, representando a totalidade das ações integrantes do capital social da
Cia., conforme evidenciado no Livro de Presença de Acionistas da Cia. 3.
Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia consoante
o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em razão da
presença de acionista representando a totalidade do capital social da Cia.. 4.
Mesa: Presidente: Daniela Bonifácio, Secretária: Amanda Martins. 5. Ordem
do Dia: Deliberar sobre (i) a primeira emissão de debêntures da Cia., con-
versíveis em ações ordinárias, em série única, da espécie quirografária (“De-
bêntures”), para colocação privada, nos termos do Art. 56 da Lei das S.A.
(“Emissão”); e (ii) a autorização para que a administração da Cia. pratique e
celebre todos e quaisquer atos necessários à implementação do item (i) aci-
ma. 6. Deliberações tomadas: As seguintes deliberações foram aprovadas
unanimemente e sem ressalvas pela Acionista presente: (i) Foi aprovada a
Emissão nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão
de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Sé-
rie Única, para Distribuição Privada da Glória Participações S.A.”, também
aprovado neste ato, nos termos do Anexo I (“Escritura de Emissão”), que
constitui documento necessário à implementação da Operação. As Debên-
tures terão as seguintes características: (a) Número da Emissão: as Debên-
tures representam a 1ª emissão de debêntures da Cia.. (b) Valor Total da
Emissão: o valor total da Emissão poderá ser de até R$12.500.000,00, na
Data de Emissão (conforme abaixo definido). (c) Quantidade: serão emiti-
das até 12.500 Debêntures. (d) Valor Nominal Unitário: as Debêntures terão
valor nominal unitário de R$1.000,00, na Data de Emissão (“Valor Nominal
Unitário”). (e) Séries: a Emissão será realizada em uma única série. (f) Data
de Emissão: será a presente data, dia 22/04/19 (“Data de Emissão”). (g)
Forma e Conversibilidade: as Debêntures serão emitidas na forma nomina-
tiva escritural e serão conversíveis em ações ordinárias de emissão da Cia.
(h) Comprovação de Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão da
forma nominativa, sem a emissão de cautelas ou certificados. Para todos
os fins e efeitos, a titularidade de cada Debênture será comprovada pelo re-
gistro do nome do titular da Debênture em questão no “Livro de Registro de
Debenturistas” da Cia., a ser mantido em sua sede. (i) Espécie: as Debên-
tures serão conversíveis em ações ordinárias, em série única, da espécie
quirografária, nos termos do Art. 56 da Lei das S.A., bem como segundo
detalhamento que será definido na Escritura de Emissão, a qual será levada
a registro perante a JUCERJA. (j) Prazo de Vencimento: O vencimento final
das Debêntures ocorrerá em 6 anos, a contar da Data de Emissão (“Data de
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado. Na Data 
de Vencimento, as Debêntures poderão ser integralmente convertidas em
ações ou amortizadas, a critério da Debenturista, pelo seu valor patrimonial
na ocorrência dos eventos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão.
(k) Subscrição: as Debêntures emitidas serão totalmente subscritas pelo
Fundo, em uma única vez ou de tempos em tempos, conforme o caso. (l)
Integralização e Forma de Pagamento: as Debêntures serão integralizadas à 
vista, em moeda corrente nacional, mediante a subscrição e de acordo com
prazos e formas de pagamento previstos na Escritura de Emissão. (m) Re-
muneração: a remuneração das Debêntures será calculada com taxa de ju-
ros de 2,72% ao ano. (n) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem
jus as Debêntures serão efetuados nas datas estabelecidas na Escritura de
Emissão, por transferência eletrônica – TED, ou por qualquer outra forma
de transferência eletrônica de fundos permitida pelo Banco Central. (o) Ven-
cimento Antecipado: As obrigações da Cia. que constarão da Escritura de
Emissão poderão ser declaradas antecipadamente vencidas na ocorrência
dos eventos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão. (p) Resgate,
Amortização e Aquisição Facultativa: as Debêntures poderão ser resgatadas 
antecipadamente ou amortizadas extraordinariamente, total ou parcialmen-
te, em dinheiro, por decisão do Debenturista em sede de Assembleia Geral
de Debenturistas da Cia. (q) Procedimento e Regime de Distribuição: as
Debêntures serão objeto de colocação privada. (r) Encargos Moratórios e
Multa: no caso de um pagamento em mora com relação a qualquer valor
devido a qualquer Debenturista, o valor em mora devido pela Emissora es-
tará, a partir da data do inadimplemento até o efetivo pagamento, sujeito
a (a) multa convencional, irredutível e não-compensatória de 2% (sobre o
montante devido, e (b) juros de mora de 1% ao mês, calculado sobre uma
base pro-rata. (s) Garantias: As Debêntures não contarão com garantia real
ou fidejussória. (ii) A Acionista neste ato autoriza a administração da Cia.
para que pratique e celebre todos e quaisquer atos necessários à imple-
mentação do item (i) acima. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Após
a discussão e deliberação dos assuntos descritos nos itens anteriores, e
não havendo outros assuntos a serem tratados, a presente ata de AGE foi
lavrada na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A.,
que foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Cia. e pelos
membros da mesa. RJ, 22/04/19. Mesa: Daniela Bonifácio - Presidente da
Mesa; Amanda Martins - Secretário da Mesa. JUCERJA em 21/05/19 sob o 
nº 3619741. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Anac aprova concessão da Air  
Europa para explorar voos domésticos 

A Diretoria da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) aprovou nesta quarta-
feira a concessão de explo-
ração de serviço regular de 
passageiros à Globalia Linhas 
Aéreas Ltda, grupo que admi-
nistra a Air Europa. Trata-se 
da primeira aérea internacio-
nal a solicitar outorga para 
constituição de empresa com 
100% de capital estrangeiro 
em operação regular de passa-
geiros no país. 

O texto foi aprovado na 
terça-feira na Câmara dos 
Deputados, e aguardava ser 
votado nesta quarta-feira no 
Senado. O dispositivo pode 
perder a validade, caso não 
seja aprovado pela Casa.

Com a aprovação, e após 
a emissão do Certificado de 
Operador Aéreo, a empre-
sa poderá atuar também no 
mercado doméstico brasi-

leiro. Hoje, a Air Europa já 
opera em rotas internacio-
nais partindo e chegando no 
país, dos aeroportos de Sal-
vador e Recife para Madrid.

Publicada nesta quarta-
feira, a concessão da em-
presa ocorreu na vigência 
da MP nº 863, que permite o 
investimento de até 100% de 
capital estrangeiro em em-
presas aéreas. Acaba assim a 
limitação de 20% de capital 
estrangeiro em empresas aé-
reas.

Senado

De acordo com a agên-
cia Senado, o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
disse que vários senadores, 
inclusive da oposição, se 
manifestaram favoráveis à 
medida. Mas lamentou, no 
entanto, que o Senado sem-

pre receba as MPs com pou-
co tempo para discussão.

“O Senado da República 
sai prejudicado porque, pra-
ticamente, se consome todo 
o tempo de tramitação na 
Câmara dos Deputados. Cla-
ro que haverá a discussão da 
matéria, e os senadores vão 
se manifestar, mas 24 horas 
para votarmos uma medida 
provisória é uma injustiça, 
já que não nos dá a oportuni-
dade de debater uma medida 
tão importante”, disse.

Segundo Davi, a proposta 
do relator da comissão espe-
cial da MP 863/2018, senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA), 
de determinar que as empre-
sas operem pelo menos 5% de 
seus voos em rotas regionais, 
será incluída em outro proje-
to, que tramita na Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ).

Cade aprova, com restrições,  
compra da Mediplan pela Notre Dame

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovou nesta quar-
ta-feira, com restrições, a 
aquisição do controle da 
Mediplan Assistencial pela 
Notre Dame Intermédica. 
A operação também inclui 
a aquisição dos hospitais 
Samaritano e Maternidade 
Samaritano, pertencentes 
à Mediplan, situados em 
Sorocaba/SP. As empresas 
atuam como operadoras de 
planos de saúde.

O anúncio da aquisição 
foi feito em março deste 
ano. O valor não foi reve-
lado.

Em seu voto, a conse-
lheira relatora, Polyanna 
Vilanova, analisou possí-

veis riscos à concorrên-
cia resultantes da verti-
calização das operadoras 
com hospitais próprios. 
Em tese, a Intermédica 
poderia retirar o Hospi-
tal Samaritano da lista de 
hospitais credenciados de 
outras operadoras. A aná-
lise, no entanto, concluiu 
que tal ato seria economi-
camente irracional.

“Observo ainda que 
o Hospital Samaritano, 
caso proceda à restrição 
de atendimento de outros 
planos de saúde, não teria 
demanda remanescente 
de beneficiários de seu 
próprio plano para subs-
tituir essa parcela hoje 
demandada por planos 

concorrentes, o que refle-
tiria em aumento da sua 
ociosidade”, observou a 
relatora.

A aprovação da ope-
ração foi condicionada a 
um Acordo em Controle 
de Concentrações (ACC), 
com remédios compor-
tamentais, a fim de pre-
servar as condições de 
concorrência nos mer-
cados impactados pela 
operação. Entre as obri-
gações previstas no ACC, 
as partes concordaram 
em não discriminar pla-
nos de saúde concorrentes 
nos hospitais da operação, 
bem como manter o cre-
denciamento dos hospi-
tais concorrentes.
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Ação da Natura cai 6% e  
sobe 9% por causa da Avon

A Comissão de Valores Mobiliários tem de fazer o le-
vantamento de quem comprou ação da Natura quando a 
cotação sofreu desvalorização de até 6% e depois obteve 
lucro com a venda ou não, quando houve a recuperação 
e apresentou alta de até 9% para o nível de R$ 61,50. Os 
motivos de tão brusca queda não foram abordados, mas o 
mesmo não aconteceu com a notícia do Financial Times
de que a empresa brasileira pagará US$ 2 bilhões por 76% 
da Avon. O preço significa um prêmio de 70% sobre o val-
or de mercado da companhia norte-americana. O acordo 
foi confirmado no final da tarde desta quarta-feira.

O interessante é que, nos últimos cinco anos, a Avon 
perdeu 87% do seu valor de mercado, e alguns acionistas 
pressionavam para a venda do controle da companhia. Mas 
os donos da Natura acham barato pagar um ágio de 70% 
por ações de uma empresa em dificuldades e desespera-
da para aparecer um novo controlador. Alguns analistas 
brasileiros, no entanto, acham que a alta é justificada por 
causa da parceria com o Santander, que criou um serviço 
de pagamento em cartão próprio para as vendedoras porta-
a-porta, considerando que a geração de receita associada 
aos serviços financeiros agregados a essa modalidade de 
vendas têm chance de grande crescimento com a Avon.

Empréstimo não sai e Briitish pede proteção
Para não quebrar as regras europeias relativas às ajudas 

de Estado, o Governo do Reino Unido negou o financia-
mento de emergência no montante de 30 milhões de libras, 
e a British Steel já deu início ao processo de proteção con-
tra a falência, que coloca em risco 5 mil empregos diretos 
e 20 mil indiretos no norte da Inglaterra. De acordo com o 
Financial Times, a Justiça já aceitou o pedido de recupera-
ção judicial da siderúrgica e nomeou a Ernst Young como 
administrador do processo.

Os problemas da segunda maior empresa de aço do Re-
ino Unido, começaram com a diminuição de encomendas 
devido às incertezas geradas pelo Brexit. Agora, a gestão 
ficará nas mãos do administrador de insolvência David 
Chapman que, em comunicado, esclareceu que a sua 
prioridade imediata é “continuar a operar e a fornecer os 
seus clientes, enquanto avalio as opções. Os funcionários 
foram pagos e continuarão a ter emprego”. O ministro da 
Indústria do Reino Unido, Greg Clark, disse à Sky News 
que a British Steel está agora “aberta a novos donos”.

Falência da Wow Air afeta a Islândia
A companhia aérea de baixo custo Wow Air ajudou a 

transformar o turismo na maior fonte de receitas da Islân-
dia e ajudou o país a sair da estagnação financeira em que 
se encontrava havia mais de uma década. Neste ano, no 
entanto, em março, a empresa teve um fim abrupto. E isso 
afetou a expansão da Islândia, que também foi prejudicada 
por uma temporada desastrosa na pesca.

A falência da companhia aérea infligiu um golpe tão 
grande na indústria do turismo da Islândia e na economia 
em geral que o Banco Central do país teve de cortar a taxa 
de juro de referência em meio ponto percentual, para 4%, 
e anunciou nesta quarta-feira que a economia deverá so-
frer contração de 0,4%, enquanto no ano anterior houve 
um crescimento de 1,8%.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL DE CREDORES na Recuperação Judicial do GRUPO J.J. 
MARTINS PARTICIPAÇÕES S.A. e outras. O MM Juiz de Direito da 1ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital do  Rio  de  Janeiro/RJ, na forma da Lei, 
faz  SABER, pelo presente Edital, que, nos autos do processo nº 0053441-
63.2015.8.19.001, as Recuperandas: (i) J.J. MARTINS PARTICIPAÇÕES 
S.A., em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.997.623/0001-
34; (ii) DIRIJA NITERÓI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., em
recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.850.067/0001-03; (iii) 
DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA VEÍCULOS LTDA., em recuperação
judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.504.493/0001-95; (iv) BARRAFOR 
VEÍCULOS LTDA., em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o  nº
04.082.647/0001-60; (v) SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A.,
em recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.086.917/0001-
62; (vi) KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A., em
recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.589.404/0001-74 e
(vii) GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em
recuperação judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.750.747/0001-18, em 
cumprimento ao disposto no item 75 do Plano de Recuperação Judicial
aprovado em Assembleia Geral de Credores encerrada em 18 de maio
de 2016 e homologado por decisão judicial do Juízo 1ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ publicada em 25 de julho
de 2017 (“Plano”), convocam OS CREDORES INTERESSADOS, para a
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, a ser realizada no Hotel Windsor
Guanabara, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 392, Salão Madri
V, Centro, Rio de Janeiro/RJ, em 1ª primeira convocação, no dia 24 de
junho de 2019, com credenciamento a partir das 13 (treze) horas para
todos os credores, iniciando-se às 14 (quatorze) horas, e caso não seja
obtido o quórum legal, em 2ª convocação no dia 01 de julho de 2019, no
mesmo local acima indicado, com credenciamento a partir das 13 (treze)
horas para todos os credores, iniciando-se às 14 (quatorze) horas, a serem
presididas pelo representante da Administradora Judicial. A instalação
em 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores das Recuperandas
ocorrerá com a presença de detentores de mais da metade dos créditos
de cada classe de credor, individualmente computados. A Assembleia
Geral de Credores será instalada, na hipótese de 2ª convocação, com
qualquer quórum. A Assembleia Geral de Credores terá por ordem do
dia: (a) a apresentação e a deliberação de propostas de aditamento ao
Plano para o pagamento do Saldo Acumulado devido aos Credores Grupo
B, em razão da ausência  da alienação das Unidades Produtivas Isoladas
“Space” e “Dirija” e da integralidade dos Ativos Gran Barra, observadas
as regras dispostas no itens 75.1, 75.2, 75.3, 75.4 e 75.5, do Plano e (b)
outros assuntos de interesse dos credores. As deliberações previstas na
ordem do dia da Assembleia Geral de Credores ocorrerão apenas quando
a Assembleia Geral de Credores estiver validamente instalada. Os credores 
legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procurador
deverão entregar fisicamente à Administradora Judicial, Alvarez & Marsal
Administração Judicial Ltda., em seu endereço à Rua da Quitanda, nº
59 - 2º Andar, CEP 20011-030, Rio de Janeiro/RJ, documento hábil que
comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo
em que se encontre o documento, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas antes da realização da Assembleia, conforme disposto no
art. 37, da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa jurídica, deverá ser
entregue cópia autenticada dos documentos societários que comprovem
os poderes do(s) representante(s) signatário(s) da procuração e demais
documentos hábeis que comprovem a outorga de poderes. Não serão
aceitos documentos enviados por e-mail. E ordenou, a mim, Chefe de
Serventia, que passasse o presente edital, que será publicado na forma da
lei e afixado no lugar de costume. Ciente de que este Juízo tem sede na Av. 
Erasmo Braga, 115, Lâmina Central, sala 703, Centro, nesta cidade. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 15 de maio de
dois mil e dezenove. Eu, Pery João Bessa Neves  - Matr. 01/22962 - Chefe
de Serventia Judicial, conferi e subscrevo.

Rodrigo Cohen:  ‘O país está com 
um crescimento muito lento’

Insegurança na questão 
fiscal é gigantesca no Brasil
Essa existência 
é explicada 
pelo analista de 
investimentos 
Rodrigo Cohen

A luz amarela foi acessa 
há algum tempo e a tendên-
cia, de acordo com o cenário 
político econômico do país, 
é de os investidores estran-
geiros procurarem mercados 
mais estáveis para aplicar os 
seus recursos. Na terça-feira, 
a agência norte-americana 
de classificação de risco de 
crédito Fitch Ratings - uma 
das três maiores companhias 
do mundo nesse segmen-
to, ao lado da Moody's e
da Standard & Poor's - rea-
firmou a nota do Brasil em 
BB-, três níveis abaixo do 
grau de investimento.  E a 
perspectiva é de a classifi-
cação não ser alterada em 
curto prazo de tempo. A nota 
da Fitch foi limitada “pelas 
fraquezas estruturais nas fi-
nanças públicas e pelo alto 
endividamento do governo, 
e pelas baixas perspectivas 
de crescimento”.

A Fitch faz a análise de 
crédito da seguinte forma: a 
agência primeiro classifica 
todos os países do mundo, e
suas empresas mais relevan-
tes, em dois grandes grupos: 
aqueles que possuem grau
especulativo e aqueles que 
possuem grau de investi-
mento. Dentro de cada um 
desses dois grandes grupos, 
são atribuídas notas quanto
ao risco de crédito, também 
conhecidas como ratings.
No sistema de classificação 
de risco de crédito adotado 
pela Fitch, a nota mais baixa 
de todas é a D, que está situ-
ada na categoria de risco alto 
de inadimplência, juntamen-
te, em ordem crescente, com 
as notas C, CC, CCC. Em
seguida são atribuídas as no-
tas da categoria de especu-
lação, em ordem crescente, 
B-, B, B+, BB-, BB e BB+.
Essas duas categorias for-
mam o grupo especulativo.

A nota mais baixa do gru-
po de investimento é a BBB-
, considerada juntamente 
com BBB, BBB+ a qualida-
de média de investimento. 
Em ordem crescente, as no-
tas de maior grau de investi-
mento são: A-, A, A+, AA-, 
AA, AA+ e AAA.

Lembrando que há menos 
de quatro meses, o Tesouro 
Nacional comunicou que os 
vencimentos da dívida pú-
blica brasileira neste ano so-
mavam R$ 747 bilhões, dos 
quais: R$ 12,6 bilhões são 
da dívida externa; R$ 639 
bilhões da dívida interna; e 

R$ 95,2 bilhões em encargos 
do Banco Central. Além dis-
so, há uma estimativa de que 
sejam necessários mais R$ 
259 bilhões para "cobertura 
parcial" do déficit das contas 
do governo, e de R$ 8,4 bi-
lhões para honrar "garantias" 
a operações de empréstimos 
de estados. Ou seja, o desa-
fio é gigantesco.

“O que a Fitch disse ao 
mercado e aos eventuais in-
teressados em emprestar di-
nheiro ao Brasil é que o país 
está com um crescimento 
muito lento e diante de desa-
fios fiscais persistentes. Isso 
tem atravancado a capacida-
de de crescimento do país, e 
sem grandes perspectivas de 
mudanças a curto e médio 
prazos”, destaca o analis-
ta de investimentos Rodri-
go Cohen, que explicou ao 
MONITOR MERCANTIL o
que significa a manutenção 
da nota negativa para o país. 
Cohen é graduado em Enge-
nharia Elétrica/Computação 
com pós-graduação pelo Ins-
tituto Coppead/UFRJ.

A Fitch reafirmou a 
nota BB-, três níveis abai-
xo do grau de investimen-
to (selo de bom pagador), 
para o Brasil. Que análise 
você faz sobre isso?

- Temos aí a análise de 
uma agência, das três que 
são as referências de aná-
lise de mercado de crédito 
no mundo - as outras duas 
são a Moody`s e Standard & 
Poor´s. O papel delas é anali-
sar a possibilidade de crédito 
do país se é bom pagador ou 
mau pagador, com capacida-
de de pagar o empréstimo ou 
sem capacidade de pagar. O 
que a Fitch disse ao mercado 
e aos eventuais interessados 
em emprestar dinheiro ao 
Brasil é que o país está com 
um crescimento muito lento 
e diante de desafios fiscais 
persistentes. Isso tem atra-
vancado a capacidade de 
crescimento do país, e sem 
grandes perspectivas de mu-
danças a curto e médio pra-
zos. Existe uma insegurança 
na questão fiscal gigantesca 
que precisa ser resolvida, 
mas que vem sendo protela-
da há muito tempo. Porém, a 
questão política demonstra 
que existem outras negocia-
ções que precisam ser feitas 
no âmbito político para que 
sejam aprovadas as reformas 
que são necessárias ao país.

Qual o impacto disso no 
mercado financeiro?

- Com esse report (relató-
rio) publicado obviamente 
os investidores que não são 
especuladores vão querer co-
locar o dinheiro em um mer-
cado mais seguro ou retirar o 
dinheiro do Brasil ou de in-
vestimentos que tenham vín-
culos com o país. Isso tam-
bém vai pressionar a subida 

do dólar. Mas eu não acho 
que o dólar vai ser pressio-
nado para cima por muito 
tempo. Acredito que para 
este ano a estabilidade do 
dólar deve ficar entre 3,85, 
3,95 até 3,98. Desde que não 
haja um cenário internacio-
nal desfavorável. Este cená-
rio do relatório da Fitch é in-
terno. Não é tão impactante 
como uma guerra entre EUA 
e Irã ou EUA e China. Ou até 
mesmo uma guerra tributária 
como está acontecendo ago-
ra entre EUA e China, onde 
cada um está aumentando os 
seus tributos em relação ao 
outro por causa de acordos e 
desacordos comerciais.

Para você a aprovação
da reforma da Previdência 
segue sendo tema crucial 
para reduzir a nebulosida-
de do mercado?

- A reforma da Previdência 
é mais que necessária para o 
Brasil.  É necessária para o 
país ter dinheiro para pagar a 
conta. Na questão de mercado, 
precisamos pensar na reforma 
tributária que é tão importante 
quanto a da Previdência. Hoje, 
a reforma da Previdência é ne-
cessária para que ela seja fator 
de equilíbrio de conta, mas 
não é ponto final. Não resol-
ve o problema. Hoje existem 
altíssimas cargas tributárias 
no Brasil para pagar a conta, 
mas a partir do momento em 
que você tem uma reforma da 
Previdência outras reformas 
vão ser possíveis como, por 
exemplo, a tributária. Na hora 
em que você estanca o sangra-
mento de determinada conta 
você consegue mexer em ou-
tros pontos, que estão sendo 
exagerados a ponto de matar 
realmente a classe média e o 
empresário para pagar tributo 
para equilibrar uma conta que 
está exagerada. 

Hoje a Previdência re-
presenta uma saída de grana 
absurda. Se essa conta for 
equilibrada é possível mexer 
em outros pontos que são 
também fundamentais. Ou 

seja, você não precisará mais 
daquela política de sustento. 
Então, você começa a equi-
librar essa conta para uma 
política de investimento. 

A agência cita que, para 
complementar a reforma 
da Previdência, o gover-
no deve fazer controle dos 
salários do setor público, 
mudança no cálculo de re-
ajuste do salário mínimo e 
redução de subsídios. Não 
é muita demanda para um 
governo que já demonstra 
pouca assertividade?

- Para complementar a 
reforma da Previdência o 
governo tem fazer com cer-
teza o controle do salário 
do setor público, óbvio. Eu 
não diria que o que mais 
impacta são os salários. O 
que mais impacta são as 
sujeiras atreladas aos salá-
rios, como o excesso de be-
nefícios, com verbas de ga-
binete, de auxílio, de tudo. 
O parlamentar tem o salário 
dele, mas tem ainda a ver-
ba do gabinete dele. Você 
tem juízes que moram na 
mesma cidade em que têm 
imóveis e se servem de au-
xílio moradia. Além disso, 
tem auxílio viagem, terno. 
Na minha concepção, são 
despesas intrínsecas a pro-
fissão escolhida. Por que 
temos que pagar? Isso foi 
sendo concedido ao longo 
do tempo por uma série de 
favores político que hoje 
onera a folha de pagamento 
de qualquer nação. 

A nota da Fitch está li-
mitada “pelas fraquezas 
estruturais nas finanças 
públicas e pelo alto endivi-
damento do governo, e pe-
las baixas perspectivas de 
crescimento. Como o país 
pode sair dessa espiral?

- Tirando os excessivos 
benefícios e os excessivos 
encargos que são repassados 
para a classe média e para o 
empresário, principalmente. 
Assim é possível equilibrar 
as contas.

Intermediação e oferta de cotas em fundo irregulares
CVM alerta 
mercado sobre 
a atuação 
irregular de F3 
Tech Ltda 

A Superintendência de 
Relações com o Mercado e 
Intermediários (SMI) da Co-
missão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) alerta o mercado 
de valores mobiliários e o 
público em geral sobre a atu-
ação irregular de F3 Tech 
Ltda. e dos sócios Frederick 
Silva e Thaina Holanda So-

dre Silva.  O comunicado foi 
feito nesta quarta-feira. A au-
tarquia determinou imediata 
suspensão da atividade sem 
autorização do regulador.

A área técnica detectou de 
que a empresa e os sócios, 
por meio do site http://ftres.
tech (link para site externo) e
de redes sociais, oferecem 
serviços de intermediação de 
derivativos e realizam ofer-
tas de investimento em cotas 
de fundo de investimento.

Segundo o Ato Declarató-
rio CVM 17.150, emitido pela 
SMI, F3 Tech Ltda., Frederick 
Silva e Thaina Holanda Sodre 
Silva não possuem autoriza-
ção da CVM para realizarem 
esse tipo de serviço, bem 

como de ofertarem publica-
mente investimento em valo-
res mobiliários.

A CVM determinou a 
imediata suspensão de vei-
culação de qualquer oferta 
de serviços de intermediação 
de valores mobiliários.

Segundo a CVM, caso 
não seja cumprida a determi-
nação, F3 Tech Ltda., Frede-
rick Silva e Thaina Holanda 
Sodre Silva estarão sujeitos 
à multa cominatória diária 
no valor de R$ 1.000,00.

“Além disso, sem prejuízo 
de responsabilidades pelas in-
frações já cometidas antes da 
publicação deste Ato, poderá 
haver imposição das penali-
dades cabíveis, nos termos do 

art. 11 da Lei 6.385/76, após 
o regular processo administra-
tivo sancionador”, destacou o 
comunicado.

Alerta

A CVM alerta o investidor 
ou quem receber proposta de 
investimento por parte da , F3 
Tech Ltda , entre em conta-
to com a autarquia por meio 
do Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC), preferencial-
mente fornecendo detalhes 
da oferta e a identificação das 
pessoas envolvidas, a fim de 
que seja possível a atuação. 
Site da CVM:  http://www.
cvm.gov.br/menu/atendimen-
to/sac.html.
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Balanços Patrimoniais (Em R$) Demonstração do Resultado (Em R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (Em R$)

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

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da PRS 
XXIV Incorporadora S.A., referente ao exercício social findo em 31/12/2018. A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar 
quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessário. A Diretoria.

Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal a participação 
societária em outras empresas. 1. Principais Práticas Contábeis: O resultado 
é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a longo 
prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos e as variações monetárias auferidas. As aplicações em títulos 
mobiliários são demonstradas acrescidas dos rendimentos computados até a 
data. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. 2. Investimentos: São representadas 

principalmente por participações em outras empresas e avaliadas ao custo.  
3. Capital: O Capital subscrito e integralizado em 31/12/2018 está representado
por 7.695.810 ações ordinárias e 2.409.280 ações referenciais, sem valor nominal.
4. Resultado do Exercício: A empresa apresentou lucro de R$755.644,06

Mario Augusto Nogueira de Paula, Diretor Classe “A”.; Patricia Conde Caldas Kohn, Diretora Classe “B”.; Ana Lucia Linhares Maio, Contadora - CRC-RJ 085.449/O-7

(setecentos e cinquenta e cinco mil ,seiscentos e quarenta e quatro reais e seis 
centavos) no exercício de 2018.

31/12/2018 31/12/2017
Ativo 10.561.148,22 9.803.026,69
Circulante 302,62 116,98
Disponibilidades 246,70 63,01
Caixa e Bancos 210,00 63,01
Aplicações Financeiras 36,70 -

Direitos Realizáveis 55,92 53,97
Créditos com Pessoas Ligadas - -
Impostos a Recuperar 55,92 53,97

Não Circulante 10.560.845,60 9.802.909,71
Realizável a Longo Prazo 0,71 9.802.909,71
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,71 9.802.909,71

Investimentos 10.560.844,89 -
Passivo 10.561.148,22 9.803.026,69
Circulante 1.998.028,74 1.651.193,63
Fornecedores - -
Débitos com Pessoas Ligadas - -
Dividendos sobre ações preferenciais 1.997.950,08 1.651.174,08
Impostos e Contribuições à recolher 78,66 19,55

Exigível a Longo Prazo 2.429.885,01 7.289.042,65
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 20.605,00 4.514.815,00

Obrigações c/ações preferenciais 2.409.280,01 2.409.280,01
Provisões p/perdas c/investimentos - 364.947,64
Patrimônio Líquido 6.133.234,47 862.790,41
Capital Social Realizado 1.189.276,00 737.796,00
Reserva de Capital 6.506.534,00 2.443.214,00
Prejuízos Acumulados (1.562.575,53) (2.318.219,59)

31/12/2018 31/12/2017
Despesas Operacionais (20.231,63) (119.406,48)
Despesas Gerais e Administrativas (20.231,63) (7.493,57)
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais - (111.912,91)
Equivalência Patrimonial 1.122.883,53 -
Resultado Operacional Antes do
 Resultado Financeiro 1.102.651,90 (119.406,48)
Resultado Financeiro Líquido (347.007,84) (438.351,59)
Resultado Líquido do Exercício 755.644,06 (557.758,07)
Por ação do capital social R$ 0,2714 R$ (0,2003)

Capital
Social

Reserva  
de Capital

Prejuízos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2016 737.796,002.443.214,00 (1.760.461,52) 1.420.548,48
Aumento do Capital Social    - - - -
Constituição da Reserva
 de Capital - - - -
Destinação de
 Dividendos a Pagar - - - -
Prejuízo Líquido
 do Exercício - - (557.758,07) (557.758,07)
Saldo em 31/12/2017 737.796,002.443.214,00 (2.318.219,59) 862.790,41
Aumento do Capital 
Social 451.480,00 - - 451.480,00
Constituição da Reserva
 de Capital - 4.063.320,00 - 4.063.320,00
Destinação de
 Dividendos a Pagar - - - -
Prejuízo Líquido 
 do Exercício - - 755.644,06 755.644,06
Saldo em 31/12/2018 1.189.276,00 6.506.534,00 (1.562.575,53) 6.133.234,47

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 755.644,06 (557.758,07)
Ajustes para Reconciliar o Resultado Líquido
 do Exercício
Dividendos s/ações preferenciais 346.776,00 438.660,93
Resultado de Equivalência Patrimonial (10.925.792,53) 111.912,91
Lucro Líquido do Exercício Ajustado (9.823.372,47) (7.184,23)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Impostos a Recuperar (1,95) 0,58
Fornecedores - -
Impostos,taxas e contribuições 59,11 (7,13)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 Operacionais (9.823.315,31) (7.190,78)
Fluxo de Caixa das Atividades de 
Investimentos
Integralização do Aumento do Capital Social 451.480,00 -
Integralização da Reserva de Capital 4.063.320,00 -
Obrigações c/ações preferenciais - -
Adiantamento p/Futuro Aumento
 de Capital (Investidas) 9.802.909,00 (1.690.600,00)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
 Investimentos 14.317.709,00 (1.690.600,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Recebimento (pagamento) de Mútuos com
 Pessoas Ligadas - -
Integralização do aumento de capital com AFAC
 (Acionistas) (4.494.210,00) 1.694.650,00
Caixa Líquido (Aplicado) Proveniente (nas) 
 das Atividades de Financiamentos (4.494.210,00) 1.694.650,00
Aumento / (Redução) Aumento Líquido de
  Caixa e Equivalente de Caixa 183,69 (3.140,78)
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 63,01 3.203,79
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 246,70 63,01
Variação do Caixa e Equivalentes
  de Caixa no Exercício 183,69 (3.140,78)

Balanços Patrimoniais Apurados em (Em R$)

Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da PRS XX Incorporadora S.A., referente ao exercício social findo em 31/12/2018. 
A Diretoria permanece à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessário. A Diretoria.

31/12/2018 31/12/2017
Ativo 1.118.016,58 908.733,87
Circulante 1.067.382,91 858.100,20
Disponibilidades 1.054.856,43 695.781,01
Caixa e Bancos 7.185,05 7.775,30
Aplicações Financeiras 1.047.671,38 688.005,71

Direitos Realizáveis 12.526,48 162.319,19
Clientes - 149.808,72
Impostos a Recuperar 12.526,48 12.510,47

Não Circulante/ Realizável a Longo Prazo:
Depósito Judicial 50.633,67 50.633,67

Passivo 1.118.016,58 608.602,17
Circulante 475.087,82 179.077,21
Fornecedores 146.115,60 146.115,60
Impostos e Contribuições a Recolher 2.052,11 7.459,48
Impostos e Contribuições Diferidos - 21.016,34
Provisões 316.948,30 -
Outras Contas a Pagar 9.971,81 4.485,79

Não Circulante: Impostos e Contribuições Diferidos - 5.992,36
Patrimônio Líquido 642.928,76 423.532,60
Capital Social Realizado 583.550,00 10.000,00
Reserva Legal 116.704,38 690.254,38
Reserva de Lucros (57.325,62) (276.721,78)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em R$)
Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados Total

Saldo em 31/12/2016 4.818.126,00 - 690.254,38 300.131,70 - 5.808.512,08
Lucro Líquido do Exercício - - - - 38.294,87 38.294,87
Ajuste exercícios anteriores - - - - 24.274,18 24.274,18
Redução de Capital (4.808.126,00) - - - - (4.808.126,00)
Dividendos distribuídos - - - (339.290,83) - (339.290,83)
Transferência para Reserva de Lucros - - - 62.569,05 (62.569,05) -
Saldo em 31/12/2017 10.000,00 - 690.254,38 23.409,92 - 723.664,30
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (80.735,54) (80.735,54)
Aumento de Capital 573.550,00 - (573.550,00) - - -
Transferência para Reserva de Lucros - - - (80.735,54) 80.735,54 -

Saldo em 31/12/2018 583.550,00 - 116.704,38 (57.325,62) - 642.928,76
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Médoto Indireto dos Exercícios Findos em (Em R$)

Demonstração do Resultado para os períodos findos em (Em R$)
31/12/2018 31/12/2017

Receita Operacional Líquida 733.472,96 615.119,80
Custos dos Serviços Prestados (762.509,98) (480.144,02)
Lucro Operacional Bruto (29.037,02) 134.975,78
Despesas Operacionais (48.171,57) (111.161,44)
Despesas Gerais e Administrativas (48.171,57) (111.161,44)

Lucro / (Prejuízo) Operacional antes
 do Resultado Financeiro (77.208,59) 23.814,34
Resultado Financeiro Líquido 9.347,73 53.845,36
Lucro (Prejuízo) antes das Provisões
 para CSLL e IRPJ (67.860,86) 77.659,70
Provisões para Contribuição Social e
 Imposto de Renda (12.874,68) (39.364,83)
Resultado Líquido do Exercício (80.735,54) 38.294,87
Lucro (Prejuízo) por ação do Capital Social R$ (0,0231) R$ 0,0109

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (80.735,54) 38.294,87
Ajustes para Reconciliar o Resultado
 Líquido do Exercício - 24.274,18
Lucro Líquido do Exercício Ajustado (80.735,54) 62.569,05
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Clientes 149.808,72 2.393.688,95
Estoques - 471.113,62
Impostos e Contribuições a Recuperar (16,01) (358,96)
Adiantamento a Fornecedores - 40.415,62
Creditos com Pessoas Ligadas - 2.552.697,09
Fornecedores - (25.117,45)
Impostos, taxas e contribuições (5.407,37) -
Impostos e contribuições diferidos (27.008,70) (92.660,54)
Provisões 316.948,30 (15.796,40)
Outras Contas a pagar 5.486,02 -

31/12/2018 31/12/2017
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades Operacionais 359.075,42 5.386.550,98
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
 de Investimentos - -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de Lucros e Dividendos - (339.290,83)
Redução de Capital - (4.808.126,00)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 de Financiamentos - (5.147.416,83)
(Redução) / Aumento Líquido de Caixa e
 Equivalente de Caixa 359.075,42 239.134,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 695.781,01 456.646,86
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.054.856,43 695.781,01

Variação do Caixa e Equivalentes de
 Caixa no Exercício 359.075,42 239.134,15

Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal a participação 
societária em outras empresas. 1. Principais Práticas Contábeis: O resultado 
é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a longo 
prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. As aplicações em títulos 
mobiliários são demonstradas acrescidas dos rendimentos computados até a 
data. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são demonstrados por valores 

conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e variações monetárias incorridas. 2. Investimentos: São representadas 
principalmente por participações em outras empresas e avaliadas ao custo. 
3. Capital: O capital subscrito e integralizado em 31/12/2018 está representado
por 583.550,00 ações ordinárias, sem valor nominal. 4. Resultado do Exercício:
A empresa apresentou  prejuízo de R$80.735,54 (oitenta mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e cinquenta e quatro centavos) no exercício de 2018.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
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Balanços Patrimoniais (Em R$)

Demonstração do Resultado para os Períodos Findos em (Em R$) Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (Em R$)

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

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da PRS XIV Incoporadora S.A., referente ao exercício social findo em 31/12/2018. 
A Diretoria permanece à inteira disposição dos Srs. Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que desejarem ou se tornarem necessário. A Diretoria.

Contexto Operacional: A empresa tem como atividade principal a participação 
societária em outras empresas. 1. Principais Práticas Contábeis: O resultado 
é apurado pelo regime de competência. O ativo circulante e o realizável a 
longo prazo são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. As aplicações 
em títulos mobiliários são demonstradas acrescidas dos rendimentos 
computados até a data. O passivo circulante e o exigível a longo prazo são 
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.  
2. Investimentos: São representadas principalmente por participações em outras 
empresas e avaliadas ao custo. 3. Capital: O capital subscrito e integralizado em 
31/12/2018 está representado por 171.000 ações ordinárias, sem valor nominal.

4. Resultado do Exercício: A empresa apresentou prejuízo de R$279.100,68
(duzentos e setenta e nove mil, cem reais e sessenta e oito centavos) no
exercício de 2018.
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31/12/2018 31/12/2017
Ativo 516.784,68 538.492,49
Circulante 359.786,01 381.493,82
Disponibilidades 357.190,10 378.912,77
Caixa e Bancos 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 357.189,10 378.911,77

Direitos Realizáveis:
Impostos e Contribuições a Recuperar 2.595,91 2.581,05

Não Circulante 156.998,67 156.998,67
Realizável a Longo Prazo 156.998,67 156.998,67
Depósitos Judiciais 156.998,67 156.998,67

Passivo 516.784,68 538.492,49
Circulante: Impostos e Contribuições 100,71 -
Não Circulante: Provisão p/ Contingências 414.060,34 156.768,18
Patrimônio Líquido 102.623,63 381.724,31
Capital Social Realizado 171.000,00 171.000,00
Reserva Legal 30.200,00 30.200,00
Reserva de Lucros (98.576,37) 180.524,31

31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Líquida - -
Custos dos Serviços Prestados - -
Lucro Operacional Bruto - -
Despesas Operacionais (285.979,85) (28.533,24)
Despesas Gerais e Administrativas (285.979,85) (28.533,24)
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais - -

Lucro Operacional Antes do Resultado
 Financeiro (285.979,85) (28.533,24)
Resultado Financeiro Líquido 6.979,08 1.955,65
Lucro Antes da Contribuição Social e IR (279.000,77) (26.577,59)
Imposto de Renda e Contribuição Social (99,91) (530,85)
Resultado Líquido do Exercício (279.100,68) (27.108,44)
Lucro por Ação do Capital Social R$ (0,1859) R$ (0,0181)

Capital
Social

Capital a 
Integralizar

Reserva
de Capital

Reserva 
Legal

Reserva de 
Lucros

Lucros Prejuízos  
Acumulados Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 171.000,00 - - 30.200,00 207.632,75 - 408.832,75
Resultado do Exercício - - - - - (27.108,44) (27.108,44)
Compensação do prejuízo com Reserva de Lucros - - - - (27.108,44) 27.108,44 -
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 171.000,00 - - 30.200,00 180.524,31 - 381.724,31
Resultado do Exercício - - - - - (279.100,68) (279.100,68)
Compensação do prejuízo com Reserva de Lucros - - - - (279.100,68) 279.100,68 -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 171.000,00 - - 30.200,00 (98.576,37) - 102.623,63

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício (279.100,68) (27.108,44)
Provisões p/ Contingências 257.292,16 (230,49)

Lucro Líquido do Exercício Ajustado (21.808,52) (27.338,93)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Impostos e Contribuições a Recuperar (14,86) (120,69)
Impostos e contribuições diferidos 100,71 (1.850,59)

Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 Operacionais (21.722,67) (29.310,21)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
 Investimentos - -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
 Financiamentos - -
(Redução) / Aumento Líquido de Caixa e 
 Equivalente de Caixa (21.722,67) (29.310,21)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 378.912,77 408.222,98
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 357.190,10 378.912,77

Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa no
 Exercício (21.722,67) (29.310,21)

Petrobras é a maior empresa do Brasil e a 50ª do mundo
B3 é a novidade 
da lista, ocupando 
o 13º lugar entre 
as nacionais

A Petrobras reconquistou 
o topo das companhias bra-
sileiras de capital aberto no 
índice Forbes Global 2000, 
elaborado pela revista norte-
americana de economia e 
negócios Forbes, que ava-
lia as maiores empresas do 
mundo. Em sua 17ª edição, 
o ranking de 2019 conta com 
20 empresas brasileiras, uma 
a mais do que no ano passa-
do. A B3 é a novidade da lis-
ta, ocupando o 13º lugar en-

tre as companhias nacionais 
e o 1.486º na classificação 
geral.

A Petrobras, que em 2018 
ficou com o 5º lugar entre as 
brasileiras e o 243º na lista 
geral, saltou novamente para 
o topo entre as nacionais e a 
50ª posição na listagem to-
tal. Para elaborar a lista, a 
Forbes utiliza critérios como 
vendas, lucros, ativos e valor 
de mercado.

Juntas, as organizações 
listadas pela Forbes re-
gistraram mais de US$ 40 
trilhões em receita e mais 
de US$ 186 trilhões em 
ativos globais. A Petrobras 
apresentou em 2018 lucro 
líquido de R$ 25,8 bilhões, 
o maior desde 2011. Além 
disso, a companhia possui 

um plano de investimentos 
de US$ 84,1 bilhões no pe-
ríodo 2019-2023.

O ranking anual da For-
bes Global 2000 lista as
maiores empresas de capital
aberto segundo uma pontu-
ação definida por meio de 
métricas como vendas, lu-
cros, ativos e valor de mer-
cado. Juntas, as organiza-
ções deste ano registraram 
mais de US$ 40 trilhões em 
receita e mais de US$ 186 
trilhões em ativos globais.

Bancos

Os bancos continuam 
bem classificados, apesar 
de o maior banco privado 
do país, o Itaú Unibanco 
ter perdido o 1º lugar para a 

Petrobras. A instituição fi-
nanceira ficou com a vice-
liderança e a 58ª posição na 
lista geral – uma queda de 
13 posições em relação ao 
ano passado. O Bradesco, 
vice-líder em 2018, caiu 
para o 3º lugar e a 68ª po-
sição entre as 2.000 empre-
sas listadas (contra a 65ª na 
última edição). “A tragédia 
de Brumadinho parece não 
ter tido grande impacto so-
bre a Vale. A mineradora 
ocupa a 4ª posição entre as 
brasileiras (contra a 3ª em 
2018) e a 139ª na lista geral 
(132ª no ano passado)”, re-
latou a Forbes.

A nova edição do le-
vantamento mostra que a 
Oi, em recuperação judi-
cial, ganhou fôlego: 15ª 

colocada em 2018 entre as 
brasileiras e 1.718ª na lista 
geral, conquistou posições 
em ambas. A operadora de 
telefonia aparece agora em 
10º lugar e 1.089º, respecti-
vamente.

A JBS, apesar de todo o 
noticiário negativo e do en-
volvimento da empresa em 
esquema de corrupção com 
o governo, também subiu. A 
brasileira, considerada uma 
das maiores empresas de ali-
mentos do mundo, é agora a 
7ª colocada entre as compa-
nhias nacionais (contra o 9º 
lugar em 2018). Mas o maior 
ganho foi no ranking geral: 
212 posições (de 1.037 para 
825).

Segundo a Forbes, a Ele-
trobras também se destacou 

ao ganhar quatro posições na 
lista das brasileiras (de 10º 
para 6º lugar) e 463 na geral 
(de 1.120 para 657). Lem-
brando que a estatal está na 
lista da privatização.

A novidade na lista é a 
B3. A bolsa de valores tirou 
o 13º lugar da Gerdau (que 
foi para 17º) e, na classi-
ficação geral, ficou com a 
1.486ª posição. A CPFL, 
que tinha caído no ranking 
do ano passado, voltou à 
lista, agora em 14º lugar 
entre as empresas nacio-
nais e 1.546º na classifica-
ção geral. A Fibria, que foi 
comprada pela Suzano em 
uma operação que resultou 
em uma gigante global de 
celulose, não aparece no 
novo levantamento.




