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Transportes 
prometem parar 
em todo o país 
na greve geral

Sindicalistas de todo o país liga-
dos aos transportes realizam nesta 
quarta-feira uma plenária nacional 
em Brasília para organizar a parti-
cipação dos trabalhadores na greve 
geral convocada de forma unifica-
da pelas 10 centrais sindicais bra-
sileiras e movimentos sociais para 
o próximo 14 de junho. O protesto 
será contra a proposta de Reforma 
da Previdência do Governo Jair 
Bolsonaro.

A greve dos transportes não fica 
circunscrita ao universo do setor, 
afeta a economia globalmente com 
um efeito paralisante sobre o co-
mércio, a indústria, a agricultura e 
os serviços de modo geral. Por isso, 
a participação dos trabalhadores do 
ramo é considerada decisiva para o 
sucesso da greve geral.

“Podem apostar que realizare-
mos uma das maiores greves da 
nossa história”, afirmou o presi-
dente da CTB, Adilson Araújo. 
Entre outras categorias, o setor dos 
transportes compreende motoristas 
e cobradores de ônibus urbanos e 
rodoviários, metroviários, ferrovi-
ários, caminhoneiros, marítimos e 
aeroviários.

Guedes descarta contribuição 
de empresas na capitalização
Nos EUA, trabalhador 
teve que contribuir 
mais 5 anos ou aceitar 
perda de 25%

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, acabou admitindo que o 
projeto de capitalização elaborado 
– mas não apresentado – pelo go-
verno não inclui contribuição das 
empresas. A poupança para arcar 
com a aposentadoria ficaria por 
conta do trabalhador. Este sistema 
levou os chilenos a receber pensões 
inferiores a metade do salário mí-
nimo.

Guedes participou nesta terça-
feira de audiência na Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados para explicar os 
impactos financeiros e econômi-
cos da reforma da Previdência. O 
ministro ressaltou que a decisão 
caberá ao Congresso Nacional, 
mas ameaçou: “A contribuição 
patronal vai manter o desemprego 
alto entre os jovens.”

Ao contrário do que defendeu o 
ministro, no Chile o sistema de ca-
pitalização deixou metade da popu-
lação sem aposentadoria. O modelo 
foi parcialmente corrigido pelo go-
verno de centro-esquerda de Mi-
chelle Bachelet. Mas, ainda assim, 
hoje apenas 60% das famílias mais 
pobres são atendidas.

Vários países tiveram que rever 
seus modelos de capitalização após 

a crise de 2008, informou o econo-
mista Milko Matijascic, técnico do 
Ipea, em debate na Câmara, nesta 
terça-feira. Ele citou o caso dos 
Estados Unidos: “As pessoas tive-
ram que trabalhar de quatro a cinco 
anos a mais por causa da crise para 
se conformar em receber de 25% a 
30% menos de benefícios em rela-
ção a esses fundos.” Seis em cada 
dez países que implantaram a capi-
talização voltaram atrás.

A proposta de reforma da Previ-
dência inclui uma autorização para 
que o governo envie um projeto 
de lei complementar para definir 
o funcionamento do regime de ca-
pitalização e regulamentar a futura 
carteira de trabalho verde-amarela.

Seria uma espécie de cheque em 
branco, pois alteração via lei com-
plementar é muito mais simples do 
que uma emenda à Constituição. 
Na carteira verde-amarela, o traba-

lhador poderia ficar sem FGTS, por 
exemplo, ou pagamento adicional 
por horas-extras.

O relator da reforma da Previ-
dência na comissão especial da 
Câmara, deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), defende que o empre-
sário também contribua para a apo-
sentadoria do trabalhador no novo 
regime para reduzir o risco de o 
trabalhador não conseguir poupar o 
suficiente.

Fabio Pozzebom / ABr

Desnacionalização da Amazônia 
começa pelo monitoramento

A empresa paulista de geopro-
cessamento Santiago & Cintra, 
que estaria sendo contratada pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
para monitorar o desmatamento da 
Amazônia, é controlada pela Bla-
ckbridge Networks Ltd., situada 
em Lethbridge, província de Alber-
ta, Canadá.

A apuração na Junta Comer-
cial de São Paulo foi feita pela 
reportagem da RBA. A compa-
nhia é uma das gigantes do setor 
de armazenamento de dados. As 
informações coletadas na Ama-
zônia seriam geridas por empre-
sa que tem no setor uma de suas 

fontes de lucro, analisa a RBA.
Nesta segunda-feira, a Folha de 

S.Paulo publicou matéria em que 
informava a intenção do ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, de terceirizar o monitoramen-
to do desmatamento da Amazônia. 
Atualmente, o serviço é feito pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), vinculado ao Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações.

Conforme a Folha, a Santiago 
& Cintra Amazônia foi contratada 
pelo Governo do Pará para prestar 
serviço de fornecimento de ima-
gens e dados de desmatamento. 

Proposta de mudança no Código de 
Trânsito ‘premia os maus motoristas’

Menos de uma semana depois de 
ter vindo à Câmara dos Deputados 
para prestigiar uma sessão solene, 
o presidente da República Jair Bol-
sonaro voltou à Casa na manhã des-
ta terça-feira para a entrega de um 
projeto de lei que propõe mudanças 
no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

O texto propõe mudanças como 
o fim da exigência de exame toxi-
cológico para motoristas profissio-
nais. Também retira dos departa-
mentos de Trânsito (Detrans) a exi-
gência de credenciar clínicas para 
emitirem o atestado de saúde para 
renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Segundo o 
próprio presidente da República, 
“qualquer médico” poderá conce-
der esse laudo.

No caso de motoristas até 65 
anos, o projeto fala em dobrar a 

validade da habilitação dos atuais 
cinco para 10 anos. A partir dos 66 
anos de idade, a validade do docu-
mento passa de dois anos e meio 
para cinco anos. As carteiras emiti-
das antes da entrada em vigor da lei 
ficam automaticamente com prazo 
de validade prorrogado.

Um dos pontos mais polêmicos 
da proposta altera, de 20 para 40, 
o limite máximo de pontos que 
um motorista pode acumular, em 
até 12 meses, sem perder a licença 
para dirigir. Segundo o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que 
acompanhou Bolsonaro na entrega 
da proposta aos parlamentares, res-
saltou que o objetivo do projeto de 
lei é tornar a vida do cidadão mais 
fácil.

Contudo, organizações que atu-
am com segurança viária avaliam 
que o projeto para mudanças na 

CNH é um prêmio do governo para 
os maus motoristas e que esse tipo 
de política, associado à retirada de 
radares e lombadas eletrônicas em 
avenidas e rodovias, incentiva o 
crime no trânsito.

“É uma irresponsabilidade. Os 
países mais avançados em termos 
de segurança viária estão fazendo 
o caminho inverso. Estão reduzin-
do a permissividade, tornando os 
processos mais rígidos. E não au-
mentando o quanto você pode des-
respeitar as regras de trânsito. Con-
tradiz todas as políticas mundiais 
de segurança no trânsito e o pró-
prio Plano Nacional de Mobilidade 
Urbana”, criticou Aline Cavalcan-
te, diretora da Associação dos Ci-
clistas Urbanos de São Paulo (Ci-
clocidade) e conselheira da União 
dos Ciclistas do Brasil, ouvida pela 
Rede Brasil Atual (RBA).

CNPE estimula concorrência nos combustíveis
O Conselho Nacional de Polí-

tica Energética (CNPE) aprovou, 
nesta terça-feira, uma resolução 
para fomentar a livre concorrência 
na atividade de abastecimento de 
combustível no Brasil, por meio 
do estímulo à entrada de novos 
agentes econômicos. A ideia é, por 
meio de mais espaço para empre-
sas concorrentes, estimular mais 
investimentos e, em consequência, 
empregos no país.

A fim de viabilizar esse proces-
so, o Conselho definiu um prazo 
de 180 dias para que algumas me-
tas sejam cumpridas por autorida-
des do setor. “Ao Ministério da 
Economia caberá avaliar a imple-
mentação da monofasia tributária 
para a livre concorrência”, disse, 
por meio de nota o CNPE, após a 
reunião, no Ministério de Minas 
e Energia.

Também conhecida por tributa-

ção concentrada, a tributação mo-
nofásica é um mecanismo similar 
à substituição tributária, no sentido 
de atribuir a um determinado con-
tribuinte a responsabilidade pelo 
tributo de toda uma cadeia de pro-
duto ou serviço.

Quanto à venda direta de eta-
nol, segundo o CNPE, é necessá-
rio, antes, a aprovação de uma lei 
que estabeleça a monofasia tribu-
tária federal.
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“A longa e vitoriosa tra-
jetória política do presidente 
Getúlio Vargas foi, toda ela, 
marcada por indiscutível 
orientação nacionalista. Na 
área do petróleo, o presiden-
te já expressava sua preocu-
pação com a nacionalização 
da indústria, em 29 de abril 
de 1938, quando editou o 
Decreto-lei 395, que declara 
de utilidade pública e regu-
la a importação, exportação, 
transporte, distribuição e 
comércio de petróleo bruto 
e seus derivados, no territó-
rio nacional, e bem assim a 
indústria de refinação de pe-
tróleo importado e produzido 
no país”. Ricardo Maranhão, 
Getúlio Vargas e a Petrobrás: 
refino e petroquímica.

Na Parte 2 destas Reflexões 
afirmei que o “Período Revo-
lucionário” terminou com a 
promulgação da Constituição 
de 1988. Com isso, as contra-
dições do desenvolvimento 
industrial, seja dependente 
seja nacional, com a econo-
mia colonial exportadora de 
produtos primários seriam 
solucionadas pelo empodera-
mento do “poder sem voto”, 
o Judiciário, independente 
da manifestação eleitoral, e 
todos os arroubos populares 
e nacionalistas, incluídos na 
Constituição, estariam elimi-
nados por emendas, chancela-
das, quando fosse o caso, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

Da promulgação até o 
início do Governo Lula, in-
cluindo as seis “Emendas de 
Revisão”, foram realizadas 46 
alterações na Constituição. 
Entre elas as que: amplia hi-
póteses de nacionalidade; al-
tera regime de aposentadoria 
de servidores públicos; dá 
aos Estados a competência 
para exploração do gás cana-
lizado; acaba com a diferen-
ça entre empresa brasileira e 
empresa de capital nacional, 
permitindo também a em-
presas constituídas no Bra-
sil com capital estrangeiro 
participar de concessões de 
lavra de recursos minerais; 
permite a estrangeiros serem 
armadores, proprietários e 
comandantes de navios na-
cionais e a navios estrangei-
ros a navegação de cabotagem 
e interior; permite a concessão 
ao setor privado do setor de 
telecomunicações; permite a 
concessão de atividades de 
petróleo e gás natural a em-

presas privadas nacionais e 
estrangeiras; permite admis-
são de estrangeiros em univer-
sidades; quebra do monopólio 
do Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB) e permitiu sua 
privatização; institui a reelei-
ção para mandatos dos chefes 
do poder Executivo; descons-
titucionaliza as normas do 
Regime Geral de Previdência 
Social e abre espaço para a 
criação, por lei, do fator previ-
denciário; substitui as Juntas 
de Conciliação e Julgamento 
por Varas do Trabalho e extin-
gue a representação classista 
dos Tribunais do Trabalho; e 
permite participação estran-
geira em meios de comunica-
ção.

As 26 emendas promul-
gadas por Lula e as 23 por 
Dilma Rousseff também 
promoveram alterações im-
portantes para consolidar a 
ação do sistema financeiro 
internacional, a banca, no 
Brasil. Apenas duas como 
exemplo: EC 40, de 30 de 
maio de 2003, que flexibi-
liza a regulação do Siste-
ma Financeiro do Brasil; e 
EC 49, de 9 de fevereiro de 
2006, que exclui do mono-
pólio da União a produção, 
a comercialização e a utili-
zação de radioisótopos de 
meia-vida curta.

Assim, podemos entender 
que os governos, a partir da 
eleição de Fernando Collor, 
serão, com maior ou menor 
dedicação e empenho e com 
atendimento a outras eventu-
ais demandas, gestores dos 
interesses da banca. Deve-
mos então explicitar quais 
são estes interesses.

Primeiro em transferir 
toda receita, venha do traba-
lho, dos aluguéis, dos lucros 
empresariais, de tributos, 
para ganhos da banca. Esta 
mudança se dará pela dívida, 
pela aquisição da proprieda-
de por investidores financei-
ros ou pela corrupção.

Meu esclarecido leitor 
já sabe que há mais de uma 
dezena de empresas, apenas 
gestoras de fundos financei-
ros, com patrimônio superior 
a um trilhão de dólares. As 
quatro maiores administram 
juntas valor superior ao Pro-
duto Interno Bruto (PIB) dos 
Estados Unidos da América 
(EUA), ainda o maior do 
mundo.

Segundo, age para perma-
nente concentração de renda. 

Cabem aqui algumas consi-
derações sobre este processo 
autofágico da banca.

O Consórcio Governa-
mental Bolsonaro pretende 
liberar o Banco Central do 
Brasil de qualquer compro-
misso com República Fede-
rativa do Brasil. A isto se dá 
o nome de “independência” 
do Banco Central. Não se 
trata apenas de mais uma de-
cisão impatriótica, contrária 
ao interesse do desenvolvi-
mento nacional. Trata-se de 
medida estúpida, que en-
volverá mais fortemente o 
país com os problemas que 
assolam o sistema financei-
ro internacional. Leiamos a 
notícia de capa do Monitor 
Mercantil de quinta-feira, 
dia 11 de abril de 2019:

“FMI vê aumento de pro-
blemas nos bancos. Nos 
Estados Unidos, a relação 
entre a dívida das empresas 
e o PIB está em níveis sem 
precedentes. Em vários pa-
íses europeus, os bancos 
estão sobrecarregados com 
títulos públicos. Na China, 
a lucratividade dos bancos 
está em declínio, e os níveis 
de capital se mantêm baixos 
nas financeiras de pequeno e 
médio porte”.

Esta reportagem teve ori-
gem no recente relatório do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) sobre a estabilidade 
das finanças (Global Finan-
cial Stability Report), firmado 
pelo diretor e pelo subdiretor 
do Departamento de Merca-
dos Monetários e de Capital. 
Ele nada mais retrata do que 
estas “independências” no 
modelo que tem na concen-
tração de renda um objetivo. 
A especulação desenfreada 
não junta apenas dinheiro, 
bens, ela também destrói ne-
gócios, produções, ativos que 
são importantes para gerar 
riqueza. O mundo neoliberal 
está ficando mais pobre, e as 
dívidas, como consequência, 
estão crescendo, provocando 

“instabilidade” pelo mundo.
Os projetos governamen-

tais deste Consórcio bol-
sonariano, fiéis executores 
da ideologia neoliberal, nos 
descortinam o cenário de 
miséria, convulsões e mais 
tragédias para o Brasil. E, ao 
armar a população, posso até 
entender que a eliminação 
física de brasileiros – que é 
um objetivo global da banca 
– já esteja em andamento em 
nossa Nação.

Recentemente escrevi 
uma série de artigos sob 
o título geral “Precisa-se 
Oposição”. Não dá para en-
tender por que, diante desta 
tragédia, não apenas anun-
ciada, mas efetivamente 
implementada, não estejam 
despontando lideranças para 
mudança de rumo.

Permitam-me, para de-
senvolver minhas reflexões, 
transcrever um trecho da 
obra clássica “Bandeiran-
tes e Pioneiros”, de 1954, 
que seu autor Vianna Moog 
(1906-1988) chamou “estu-
do social”:

“Os protestantes do sul 
dos Estados Unidos não es-
tariam concorrendo, com os 
latifúndios de algodão e a 
introdução da escravatura, 
para o retorno ao estilo de 
economia medieval? De ma-
neira alguma; e para respon-
der afirmativamente seria 
preciso, por um lado, ignorar 
a natureza predominante-
mente mercantilista desses 
latifúndios, e, por outro lado, 
esquecer a origem capitalista 
do emprego do trabalho es-
cravo. Nem por ter sido pro-
positadamente promovida e 
fomentada pelos teóricos do 
capitalismo a confusão re-
siste a qualquer exame. (...) 
Confundir o servo por dívida 
e o escravo das fazendas de 
algodão do sul dos Estados 
Unidos e dos engenhos de 
cana-de-açúcar do Centro 
e Norte (!) do Brasil com 
o servo de gleba equivale a 
confundir o espírito da au-
tossuficiência do latifúndio 
medieval com o espírito mo-
nocultural e mercantilista do 
latifúndio moderno”.

O poder sempre buscou as 
ilusões, as farsas, os falsos 
argumentos para criar con-
fusão, estancar oposições, 
imobilizar as reações. Com a 
apropriação competente dos 
novos recursos, advindos da 
Teoria da Informação, a ban-

ca exponencializou a fraude, 
potencializou a ignorância 
na “Era do Conhecimento”.

Quão poucos saberiam 
compreender, mesmo com 
as lições que a competentís-
sima auditora Maria Lucia 
Fattorelli vem nos brindan-
do, a fraude que o Banco 
Central comete, cotidiana-
mente, protegido pela lei que 
ele mesmo criou, para trans-
ferir recursos da saúde, da 
educação, da habitação, do 
transporte da população bra-
sileira para os já abarrotados 
cofres da banca. A “indepen-
dência” do Banco Central, a 
“Reforma da Previdência”, a 
“securitização” das dívidas 
públicas são a continuidade 
destas medidas destruidoras 
do Estado Nacional.

Muitos comentaristas im-
putam à presença dos EUA 
no Brasil, pelas suas em-
presas, pela influência nas 
academias, pela espiona-
gem e compra de agentes, os 
nossos males. Não lhes tiro 
razão. Mas com o surgimen-
to da banca, em 1990, prin-
cipalmente no modelo que 
passou a adotar neste século 
XXI, os EUA e sua estrutura 
de poder (inteligência, for-
ças armadas e recursos eco-
nômicos) passaram a ser um 
braço operacional da banca.

Os infiltrados e traidores 
estão hoje ocupando minis-
térios, tribunais, e viajando 
com frequência para receber 
as ordens na fonte. A cor-
rupção, ao lado da dívida, 
arma da banca, campeia em 
todas instituições, inclusive 
propondo leis contra a cor-
rupção (é a esquizofrenia 
absoluta).

As chamadas lideranças 
da “oposição” de tão desmo-
ralizadas já fornecem qua-
dros para o Consórcio Go-
vernamental Bolsonaro. A 
Revista Forum nos informa 
da presença de ex-secretário 
de Fernando Haddad na Pre-
feitura de São Paulo como 
escolhido, para o segundo 
posto mais relevante do Mi-
nistério da Educação, pelo 
ministro nomeado neste iní-
cio de abril por Bolsonaro.

Quando leio ou releio 
obras históricas e de ficção 
sobre a Revolução Francesa 
sempre me causa apreensão 
a fúria descontrolada mas 
compreensível da multidão. 
E especialmente onde não 
há lideranças ou estas se 

desmoralizaram no processo 
insurrecional.

O Brasil, a partir da Pro-
clamação da República – ex-
cluídos breves períodos sem 
continuidade – viveu a do-
minação inglesa, vinda do 
Império e que vai até a Era 
Vargas, o fecundo período do 
Projeto Vargas (1930-1959), 
sucedido pelo que denominei 
“Período Revolucionário” e, 
após a Constituição de 1988, 
se afunda, um verdadeiro sui-
cídio do Estado Nacional, na 
Era da Banca, um projeto ne-
ocolonial.

Agora e sem oposição, to-
dos colaboram com a ideolo-
gia neoliberal, das chamadas 
esquerdas aos empedernidos 
entreguistas. E aguardamos 
a erupção deste vulcão social 
que se avoluma.

Já se conta metade da po-
pulação, entre 16 e 65 anos, 
desempregada, sendo a maio-
ria de afrodescendentes. A 
Mapfre Investimentos infor-
ma (Monitor Mercantil cita-
do) que o número de pessoas 
subocupadas cresceu 60% 
nos últimos dois anos. Com 
isso as rendas do trabalho de-
crescem a cada nova pesquisa 
estatística. Medidas paliativas 
(retirada precoce do FGTS, 
13º salário para a Bolsa Fa-
mília) apenas podem adiar a 
erupção, não a elimina.

Concluo estas reflexões 
com texto do grande escritor, 
afrodescendente, fundador da 
Academia Brasileira de Letras 
– hoje tomada por pessoas cujo 
único mérito é ser empregado 
da Globo – Joaquim Maria Ma-
chado de Assis (1839-1908), no 
conto “Viver” (Várias Histórias 
– 1896):

“Felizes os que só leram 
a vida em um capítulo. Os 
que se foram, à nascença dos 
impérios, levaram a impres-
são da perpetuidade deles; os 
que expiraram quando eles 
decaíam, enterraram-se com 
a esperança da recomposi-
ção; mas sabes tu o que é ver 
as mesmas coisas, sem parar, 
a mesma alternativa de pros-
peridade e desolação, deso-
lação e prosperidade, eternas 
exéquias e eternas aleluias, 
auroras sobre auroras, oca-
sos sobre ocasos?”.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado, 
é diretor na Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás 
(Aepet).
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Governos, a 
partir de Collor, 
serão gestores 
dos interesses  
da banca

Reflexões para construção do Projeto Nacional – Última parte

Como a revolução digital está mudando o setor bancário
O setor bancário historica-

mente é formado por um oli-
gopólio onde grandes grupos 
dominaram por décadas boa 
parte da participação do mer-
cado nacional. Com grandes 
seguradoras, corretoras, ban-
cos de crédito e de investi-
mentos, os bancos tradicionais 
atuaram por muito tempo com 
certa liberdade para operar 
com taxas excessivas e sprea-
ds altíssimos. Tal liberdade se 
devia a uma grande barreira 
de entrada que impedia que 
novos players competissem 
no setor com equivalência de 
poder.

Antes da era digital, para 
que os bancos conseguissem 

clientes era necessário co-
locar diversas agências nas 
cidades, o que demandava 
muito capital para sustentar 
estruturas físicas colossais. 
Com essa barreira de entra-
da, os bancos tradicionais 
podiam oferecer um nível de 
serviço relativamente baixo 
e com altas taxas sem que 
novos entrantes ameaçassem 
sua participação no merca-
do.

A barreira permitiu que, 
por muito tempo, os ban-
cos tratassem boa parte de 
seus clientes, ou pelo menos 
àqueles cuja renda não é su-
ficiente para chamar atenção 
dos gerentes, de maneira 

precária, sem um nível de 
serviço digno.

Com a revolução digital, a 
barreira de entrada cai e sur-
ge uma grande oportunidade 
no mercado financeiro. No-
vas empresas são criadas para 
tentar aproveitar esse gap de 
atendimento às classes média 
e baixa da população. No-
vas corretoras, empresas de 
máquinas de cartões, bancos 
digitais e fintechs inundam o 
mercado na tentativa de ga-
nhar participação nessa corri-
da da era digital.

Com menores taxas – ou 
até isenção delas – as finte-
chs passam a apresentar as 
soluções que os bancos tra-

dicionais costumavam ofere-
cer, porém de maneira digital 
e simplificada, sem a neces-
sidade de grandes estruturas 
físicas para dar suporte às 
mesmas. Tal proposta trouxe 
aos novos entrantes grande 
crescimento e a população 
se mostrou adepta aos novos 
modelos de negócio.

Com o aumento da parti-
cipação por parte destas no-
vas instituições, os bancos 
tradicionais viram suas mar-
gens pressionadas e devem 
se reinventar se quiserem 
manter seus postos de líderes 
no mercado. Esse movimen-
to já se iniciou e boa parte 
dos bancos tradicionais se 

esforçam para ingressar na 
era digital. Isso fica evidente 
tanto no lançamento de no-
vos produtos como no ma-
rketing das grandes marcas.

Não acredito que a era di-
gital será marcada pela queda 
dos gigantes, mas inevitavel-
mente, suas margens pressio-
nadas reduzirão os retornos 
obtidos, e aqueles que não se 
reinventarem perderão muito 
espaço no mercado.

Provavelmente, viven-
ciaremos muitas aquisições 
no médio prazo, onde os 
grandes players da indústria 
competem para ver quem 
adquire as melhores solu-
ções que guiarão o futuro do 

setor. O cenário de aumento 
da competitividade beneficia 
o cliente, pois na tentativa de 
não perder participação de 
mercado, muitos bancos são 
forçados a reduzir suas taxas 
de serviço e novos benefí-
cios serão oferecidos.

O futuro do setor ban-
cário é pouco previsível. A 
dinâmica de mudanças está 
cada vez mais acelerada e 
novas soluções são pensadas 
diariamente para atender às 
necessidades crescentes dos 
clientes. Quem vencerá essa 
guerra? Só o futuro dirá.

q  Tiago Reis
CEO da Suno Research.
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Respeitável público,  
olho no mágico

Presidente da Comissão Especial sobre a reforma da 
Previdência, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM) criti-
cou a ida do presidente da República à Câmara dos Dep-
utados para apresentar um projeto de lei que altera de 20 
para 40 o número de pontos um motorista para ter a car-
teira suspensa: “O presidente Bolsonaro não tem noção 
de prioridade e do que é importante pro país. Enquanto 
estamos num seminário sobre reforma da Previdência, 
ele está vindo pra Câmara apresentar PL (projeto de lei) 
que trata de aumentar pontos na carteira de maus motor-
istas”, vociferou Ramos no Twitter.

A crítica é justa, mas imprecisa. Não se trata de falta 
de noção de prioridade, ainda que Bolsonaro demonstre 
falta de noção em várias situações. Neste caso, porém, 
sabe muito bem o que está fazendo. Ele está desviando 
atenção, como a ajudante do mágico, que distrai a plateia 
enquanto o truque acontece. O ilusionista, no caso, é o 
ministro Paulo Guedes, que tentava – uma vez mais sem 
sucesso – encantar a plateia de deputados, prometendo o 
céu se aprovassem a ida dos aposentados para o inferno.

Bolsonaro vem agindo assim desde as eleições, sem-
pre usando o tumulto e o secundário para desviar atenção 
do principal. Enquanto as redes vão ferver com debates 
entre a indústria da multa e a permissão paras matar (de 
carro), os cortes na Previdência vão adiante. Ou pelo me-
nos, assim esperam.

Populismo à esquerda
A consultoria AON analisou características do que se 

chama “populismo” mundo afora. Uma análise interes-
sante é sobre a dificuldade em se enquadrar os movimen-
tos – diferentes em cada país, e só rotulados assim por 
conveniência da elite dominante mundial.

“A postura anti-imigrante dos partidos populistas certa-
mente os coloca na extrema direita de um espectro político 
tradicional. Mas talvez desafie a categorização política 
tradicional, pois as políticas populistas também são car-
acterizadas por políticas fiscais expansivas e oposição ao 
livre comércio e à globalização, colocando o populismo à 
esquerda do espectro político”, afirma a consultoria.

A AON diz que o populismo ganhou terreno e conti-
nua a se espalhar e cita o Brexit, o resultado da eleição 
italiana, os presidentes Donald Trump, nos EUA, Andres 
Manuel Lopez Obrador, no México, e Jair Bolsonaro no 
Brasil” como exemplos do aumento do populismo.

O estudo pode ser lido em aon.com/2019-politi-
cal-risk-terrorism-and-political-violence-maps/index.
html?utm_source=email&utm_medium=main-from-
eloqua&utm_campaign=riskmaps2019

Porto à vista
Mesmo com a crise, a região do Porto Maravilha vai 

sendo ocupada. O Vista Guanabara, um dos oito novos 
prédios de alto padrão da região, está perto de ter todos 
os andares ocupados. Três grandes empresas anunciaram 
mudança de sede este ano: a Amil ocupará oito andares; 
o banco chinês Bocom BBM já iniciou transferência; e 
a mais nova a se mudar é a italiana Generali. De acordo 
com a administradora do prédio, há expectativa de ocu-
pação de 100% até o fim do ano.

Mata o velho
É mentira que a reforma da Previdência não afetará 

os atuais aposentados. Se, num casal de idosos, um dos 
“conjes” morrer, o que sobreviver não terá direito à pensão 
integral do falecido. Terá que optar por aposentadoria ou 
pensão se ambas somarem mais de 4 salários mínimos.

Rápidas
O diretor médico da Med-Rio Check Up, Gilberto 

Ururahy, tomou posse como conselheiro estratégico da 
Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-
Brasil). “Hoje, o plano de saúde é o segundo maior custo 
de uma empresa. Há casos em que o benefício chega a 
responder por até 30% da folha de pagamento”, avalia 
Ururahy *** Nesta quinta, o CEO da Accountfy, Gold-
wasser Pereira Neto, participa do Superlógica Xperience 
2019, em Campinas, São Paulo. Ele falará sobre “Como 
automatizar na prática o Fluxo de Caixa através da cont-
abilidade”. Detalhes em xperience.superlogica.com *** 
O Caxias Shopping apresentará show com o cantor Viní-
cius D’Black para celebrar o Dia dos Namorados, dia 12. 
Para esquentar, no dia 10, haverá baile a partir das 17h e 
no dia 7 um karaokê *** O Esquenta Primavera chegará 
à Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, de sexta a 
domingo. A proposta da Liga Brasileira de Editores (Li-
bre) é circular ideias e livros entre aqueles que ajudam a 
formar novos leitores. O projeto é batizado em referên-
cia à Primavera Literária, que chegará à 19ª edição em 
outubro, no Rio *** Um perfil dos homicídios por estado 
será divulgado nesta quarta-feira pelo Ipea (ipea.gov.br)e 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Indústria entra novamente em recessão
Avanço de 0,3% 
em abril mantém 
setor sem uma 
engrenagem  
de crescimento

Em abril de 2019, a in-
dústria continuou fora dos 
trilhos da recuperação, de 
acordo com os dados divul-
gados nesta terça-feira  pelo 
IBGE. Apesar do cresci-
mento de 0,3% em relação 
a março, segundo Instituto 
de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi), a 
perda de produção chegou a 
-3,9% frente ao mesmo mês 
do ano passado, acentuando 
o retrocesso acumulado nes-
tes quatro meses de 2019. 
Nem a variação de +0,3% na 
série com ajuste sazonal re-
tira, por enquanto, a conclu-
são de que a indústria entrou 
novamente em recessão.

Assim, um mês após o 
outro, as quedas vêm se re-
novando, como resultado de 
fatores que vão muito além 
de certas dificuldades, que 
embora importantes para o 
recuo mais recente, são de 
caráter pontual. Entre elas 
está notadamente os efei-
tos negativos do desastre 
de Brumadinho, que provo-
caram um tombo no ramo 
extrativo de -16,4% frente a 

abr/18 e de -24% em relação 
a mar/19, livre de sazonali-
dade.

A engrenagem do cres-
cimento industrial está tra-
vada por razões muito mais 
sistêmicas do que isso. A 
quebra das expectativas 
favoráveis desde o final 
do ano passado, diante 
dos problemas de articu-
lação política para o enca-
minhamento das reformas 
estruturais e dos ruídos de 
comunicação do governo, 
atingiu tanto empresários 
como consumidores, preju-
dicando a demanda de bens 
duráveis, sejam eles para 
investimento ou para con-
sumo.

Sem confiança já é difícil 
sustentar o crescimento da 
produção de bens de capi-
tal e de consumo duráveis, 
quanto mais em uma situ-
ação de financiamento que 
ainda não foi normalizada, 
tal como aquela que o país 
vive. Ao contrário, os sinais 
dos últimos meses foram de 
elevação dos juros dos em-
préstimos, sobretudo para as 
famílias, e menor expansão 
das concessões às empresas. 

Resultado: os macrosse-
tores de bens de capital e de 
bens de consumo duráveis 
acumulam queda de -3,1% 
e de -2,2% no quadrimestre 
jan-abr/19, respectivamente. 
Como mostram as variações 
interanuais a seguir, são es-
tes os líderes do atual quadro 
recessivo, que para a indús-

tria como um todo implica 
declínio de -2,7%.

Desemprego

O desemprego, que per-
manece muito próximo de 
seus patamares recordes, 
e o baixo crescimento da 
massa de rendimentos re-
ais tampouco favorecem os 
ramos de bens de consumo 
duráveis, mas são ainda 
mais negativos para os de 
bens de consumo semi e 
não duráveis, cuja evolu-
ção depende da renda cor-
rente das famílias. Neste 
caso, a retração de -1,3% 
em jan-abr/19, embora não 
seja muito intensa, se dá 
sobre resultado de -0,3% 
no acumulado de 2018 
como um todo.

Além destes fatores inter-
nos, há ainda um contexto 
internacional cada vez mais 
complexo diante da escala-
da de tensões comerciais, 
especialmente entre EUA e 
China, o que em nosso caso 
é agravado pela crise da 
economia argentina. Neste 
contexto, os problemas de 
competitividade da produ-
ção nacional pesam ainda 
mais e comprometem o re-
curso à exportação como 
meio de compensar o baixo 
dinamismo do mercado do-
méstico.

Em quantum, as exporta-
ções brasileiras de manufa-
turados acumuladas em jan-
abr/19 registram retração 

de -5,6% frente ao mesmo 
período do ano anterior. Isso 
significa uma degradação 
importante em comparação 
com desempenho de +14,9% 
de jan-abr/18, contribuindo 
para a interrupção da recu-
peração industrial.

Refletindo a involução 
industrial como um todo, o 
macrossetor de bens inter-
mediários, que produz in-
sumos e componentes para 
os demais, não só registrou 
o declínio mais acentua-
do em jan-abr/19 (-3,1%), 
ao lado de bens de capital, 
como também tinha caído 
no 3º quadrimestre de 2019 
(-2,0% ante o mesmo perí-
odo do ano anterior).

Como as causas do retro-
cesso são de diferentes natu-
rezas, as variações negativas 
aparecem de modo bastante 
difundido. Em abril de 2019 
frente a abr/18 metade dos 
ramos acompanhados pelo 
IBGE ficaram no vermelho 
(13 dos 26). No acumulado 
de jan-abr/19, 73% dos ra-
mos (19 dos 26) ficaram no 
vermelho.

Na avaliação do Iedi, den-
tre os casos mais preocupan-
tes pelos sucessivos meses 
de queda na comparação 
interanual estão equipamen-
tos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos (desde 
jun/18), produtos de madeira 
(desde out/18), papel e ce-
lulose (desde dez/18) e pro-
dutos farmacêuticos (desde 
jan/19).

Lava Jato denuncia Jucá e Sergio Machado por corrupção
Para defesa 
do senador 
o objetivo é 
‘criminalizar  
a política’

A força-tarefa Lava Jato, 
do Ministério Público Fe-
deral no Paraná (MPF-PR), 
denunciou o ex-senador 
Romero Jucá e o ex-presi-
dente da Transpetro, Sér-
gio Machado, por suposto 
envolvimento em esquema 
de corrupção na empresa 
subsidiária da Petrobras e 
responsável pelo transporte 
e logística de combustíveis. 
Segundo os procuradores da 
força-tarefa, Jucá recebeu, 
em 2010, pelo menos R$ 
1 milhão em propina paga 
pela Galvão Engenharia por 
contratos assinados irregu-

larmente com a Transpetro. 
O valor citado não está cor-
rigido.

Na denúncia, os procu-
radores narram que a pres-
tadora de serviços de enge-
nharia e construção pagou, 
em propina, o equivalente 
a 5% do total que receberia 
com a assinatura de qua-
tro novos contratos, mais a 
prorrogação de sete acordos 
celebrados anteriormente. O 
suposto esquema também 
garantiria que a Galvão En-
genharia continuasse rece-
bendo convites para partici-
par das licitações da estatal.

Os procuradores afirmam 
que, graças aos acordos de 
colaboração que Sérgio Ma-
chado e executivos da Gal-
vão Engenharia assinaram, 
há provas de que 5% do 
valor de cada contrato assi-
nado com a Transpetro eram 
pagos, na forma de propina, 
a integrantes do MDB que 
compunham o núcleo de 
sustentação de Sérgio Ma-

chado no cargo de presiden-
te da Transpetro. Indicado e 
mantido no cargo por Rome-
ro Jucá e outros integrantes 
do MDB, Machado tinha, 
segundo os procuradores 
da força-tarefa Lava Jato, a 
função de arrecadar propinas 
para seus padrinhos políti-
cos.

Segundo os procurado-
res, o dinheiro do suborno 
era “lavado” por meio de 
doação oficial para cam-
panha eleitoral. “O repas-
se da vantagem indevida 
por meio de doação oficial 
para o Diretório Estadual do 
MDB em Roraima foi dis-
simulado para ocultar sua 
verdadeira finalidade e para 
dificultar a identificação do 
beneficiário final e sua ori-
gem ilícita”, afirmam os 14 
procuradores que assinam a 
denúncia apresentada.

“Após aportarem no dire-
tório estadual (do MDB), os 
valores oriundos dos crimes 
antecedentes, sob disponi-

bilidade de Romero Jucá, 
foram direcionados a cam-
panhas do próprio denuncia-
do ao senado federal, bem 
como para as campanhas de 
Rodrigo Jucá e Maria Teresa 
Saenz Jucá, [respectivamen-
te] filho e ex-esposa do en-
tão parlamentar, candidatos, 
à época, a deputado estadual 
e deputada federal”, acres-
centam os procuradores.

A defesa de Sérgio Ma-
chado entende que a denún-
cia apresentada pelo MPF 
corrobora o acordo de co-
laboração assinado por seu 
cliente e que, portanto, já 
era aguardada. Advogado de 
Machado, Antonio Sérgio 
Pitombo não fez comentá-
rios da defesa de Jucá a res-
peito do teor da delação do 
ex-presidente da Transpetro. 
A reportagem não conseguiu 
contatar representantes do 
diretório do MDB em Rorai-
ma. O diretório nacional do 
partido não se pronunciou 
sobre a denúncia.

Brexit: Macron quer prazo 
de espera até 31 de outubro

O dia 31 de outubro deve 
ser o prazo final para o já adia-
do Brexit. A data foi estabele-
cida pelo presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, que 
estava entre outros líderes da 
União Europeia que se opu-
seram a prorrogar a extensão 
dada ao Reino Unido quan-
do o prazo se prolongou de 
março para o fim de outubro. 
“Acho que esse é o último 
prazo, porque eu não quero 
que a nova comissão e esses 
novos executivos tenham de 
lidar com isso. Acho que pro-
crastinar é um grande erro”.

Macron falou em inglês, 
no Palácio do Eliseu, em 
Paris, com membros da 
Conferência Monetária In-
ternacional. “Eu realmente 
acredito que agora devemos 
implementar a decisão do 
povo britânico, exceto se o 
próprio povo britânico de-

cidir outra coisa”, afirmou 
o presidente da França.

“Esse é o motivo pelo qual 
eu sempre fui pintado como 
o homem inflexível na sala 
sobre essa questão do Brexit. 
Mas eu apoio tal caracteriza-
ção”, explicou. O chefe do 
governo francês, no entanto, 
deixou a porta aberta para 
outra prorrogação do Bre-
xit, caso o Reino Unido peça 
mais tempo para um segundo 
referendo.

“É plausível se tivermos 
a perspectiva ou de um novo 
referendo ou de um arranjo 
totalmente novo aceitável 
para os 27 e nosso negocia-
dor”, ressaltou. Além disso, 
Macron descreveu como um 
“esforço em vão” qualquer 
tentativa britânica de tentar 
renegociar o atual acordo 
para dissolver o chamado ba-
ckstop irlandês”.

Lula pode ir para o 
regime semiaberto

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva adquiriu o direi-
to de progressão do regime 
fechado para o semiaberto, no 
qual pode sair para trabalhar 
durante o dia e deve voltar à 
noite para a prisão. A conclu-
são está no enviado pelo Mi-
nistério Público Federal MPF) 
enviado na semana passado ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Pela Lei de Execuções 
Penais, a progressão de regi-
me pode ser concedida depois 
do cumprimento de um sexto 
da pena, dada a condição de 
bom comportamento. 

Na manifestação, a subpro-
curadora-geral da República 
Aurea Lustosa Pierre diz que 
houve “omissão” no acórdão 
(decisão colegiada) da Quinta 
Turma do STJ que reduziu a 
pena de Lula no caso do trí-
plex no Guarujá (SP) de 12 
anos e 1 mês de prisão para 
8 anos, 10 meses e 20 dias. O 
MPF também opinou a favor 
da redução da multa de R$ 16 
milhões para R$ 2,4 milhões.

Em nota, os advogados de 
Lula dizem que o “resultado 
esperado pela defesa do ex-
presidente Lula para esse e 
para qualquer outro recurso 
é a sua absolvição, porque é 
o único resultado compatí-
vel para quem não praticou 
qualquer crime”. “No tocante 
à argumentação subsidiária 
submetida pela defesa de Lula 
ao STJ, o parecer apresenta-
do pela subprocuradora-geral 
da República Aurea Lustosa 
Pierre no último dia 29.05 re-
conheceu que não há obstácu-
lo legal no caso concreto para 
a fixação imediata do regime 
aberto”, acrescenta o texto.

Para a defesa, Lula deve 
progredir diretamente para o 
regime aberto, quando o con-
denado pode sair durante o 
dia e deve voltar à noite para 
casa, devido à “inexistência 
de estabelecimento compatí-
vel” para o cumprimento da 
pena em regime semiaberto, 
e ante a “peculiar situação” 
do ex-presidente. 
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‘O mundo não  
é uma commodity’

– Foi François Hollande (65 anos), ex-presidente da 
França, que resumiu a sua crítica a quem ainda acredita 
ser possível utilizar de forma egoísta os recursos não re-
nováveis do planeta, dizendo que “o mundo não é uma 
commodity”.

– Recentemente, o CDP, antes chamado de Carbon 
Disclosure Project, divulgou uma relação de 177, entre 
215 empresas líderes que, consultadas, permitiram ao 
CDP estimar um dispêndio extraordinário, consolidado, 
que alcança a cifra de aproximadamente US$ 970 bilhões 
no desenvolvimento de iniciativas ante as mudanças cli-
máticas. É o preço da sobrevivência nos próximos cinco 
anos, jogo para gente grande.

– Entre as empresas relacionadas na pesquisa, que 
perfazem cerca de US$17 trilhões em valor de mercado, 
constam nomes como Apple Inc., Bank of America, Ac-
ciona S.A, Bayer AG, Braskem S/A, Coca-Cola European 
Partners, Ford Motor Company, L’Oréal, Microsoft Cor-
poration, Mitsubishi Electric Corporation, Stanley Black 
& Decker, Inc., Toyota Industries Corporation, Tetra Pak, 
Basf SE, Carrefour, Danone, EDF, Goldman Sachs Group 
Inc., e Johnson & Johnson.

– Estão relacionadas também Kawasaki Kisen Kaisha, 
Ltd., Lego Group, Lloyds Banking Group, HP Inc., 
Hyundai E&C, Hyundai Motor Co., Michelin, Nestlé, 
Oracle Corporation, Philip Morris International, Pirelli, 
Siemens AG, Sony Corporation, Stanley Black & Decker, 
Inc., Sumitomo Chemical Co., Ltd. Sumitomo Forestry 
Co., Ltd., Telefonica, Thyssenkrupp AG, Toyota Indus-
tries Corporation, e Unilever. Neste desafio, também há 
oportunidades de investimentos, avaliadas em US$2,1 tri-
lhões, principalmente nos setores das energias renováveis 
e de veículos elétricos.

– E no Planalto Central do Brasil, em pleno “deserto de 
ideias” da Esplanada, há quem considere que esta turma 
de pesos-pesados está disposta a trocar quase US$ 1 tril-
hão por um acarajé...

O Fundo Amazônia, quanto mais mexe...
O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para o finan-

ciamento de projetos de conservação da floresta. O fundo 
é administrado pelo BNDES e pelo ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e é capitalizado por doações prove-
nientes, em sua maior parte, da Noruega e da Alemanha, 
alcançando um saldo de R$ 3,4 bilhões. Recentemente, 
cresceram os olhos e a boca do lobby do agronegócio na 
direção destes recursos. Para atender aos interesses do 
grupo, o governo brasileiro (leia-se MMA) não poderia 
faltar e encaminhou às embaixadas da Noruega e da Ale-
manha uma proposta de modificação no regulamento do 
Fundo Amazônia

O propósito do MMA é desvirtuar as finalidades do 
fundo, para permitir, por exemplo, permissão para o fi-
nanciamento de indenizações, com vistas à retirada de 
proprietários privados, invasores ilegais de áreas de con-
servação, possibilidade hoje vedada pelas normas. Como 
dizia minha avó, quem tem padrinho não morre pagão. 
Alguém paga por ele...

Inconsistências...
Em meados de maio, o chefe do departamento respon-

sável pelo Fundo Amazônia foi exonerado da função, em 
decisão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
que anunciou indícios de “inconsistências” em contratos 
apoiados pelo fundo. No início de junho, menos de um 
mês após o afastamento do chefe do departamento, o mi-
nistro do MMA manifestou interesse em contratar uma 
empresa privada para fazer o monitoramento do desmata-
mento da Amazônia, apesar de o processo, que hoje é fei-
to pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
não ser inteiramente aproveitado.

O ministro alega o interesse de melhorar a qualida-
de do monitoramento, mas neste governo, até o final de 
maio, foi registrada a menor taxa de autuações por alerta 
de desatamento (22%) dos últimos quatro anos (850 autu-
ações e 3.860 alertas).

Nutella enfrenta greve ‘raiz’
Funcionários 
param maior 
fábrica do mundo 
do creme de avelã 
com cacau

Desde terça-feira, o últi-
mo dia 28, funcionários da 
fábrica da marca Ferrero 
situada em Villers-Écalles, 
em Seine Maritime, no norte 
da França decidiram inter-
romper a produção para rei-
vindicar melhores salários 
e solicitar investimentos na 
infraestrutura na usina. A fá-
brica francesa é responsável 
por 25% da produção mun-
dial de Nutella e de parte da 
barra de chocolate Kinder 
Bueno. Segundo o sindica-
to FO, apenas uma linha de 
produção está operando, a 
20% de sua capacidade. As 
matérias-primas começam 
a ficar escassas, porque ne-
nhum caminhão pode entrar 

ou sair da fábrica, o que ge-
rar escassez do produto nas 
prateleiras.

Um dos principais moti-
vos do bloqueio é que, du-
rante as negociações anu-
ais obrigatórias, a direção 
propôs uma alta de apenas 
30 euros (cerca de R$ 131), 
segundo o sindicato fran-

cês. Os assalariados exigem 
um aumento de pelo menos 
4,5%, levando em conta o 
volume de negócios da em-
presa na França, estimado 
em aproximadamente 1,3 bi-
lhão de euros.

De acordo com a imprensa 
francesa, em uma mensagem 
que circulou internamente, a 

direção da empresa declarou 
que considera o bloqueio à 
fábrica “totalmente ilegal” 
e que deverá aplicar decisão 
judicial. A pena é o paga-
mento de mil euros por hora 
e por pessoa que participe do 
bloqueio. A direção declarou, 
entretanto, que “pode reto-
mar as negociações”

Reprodução/YouTube
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Cantazaro EmprEEndimEntos E partiCipaçõEs s/a
CNPJ: 18.483.150/0001-69

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE 211 374
Caixa e equivalentes de caixa 4 208 313
Outros créditos 3 61

NÃO CIRCULANTE 24.393 23.322
Operações descontinuadas 5 24.294 23.289
Impostos a recuperar 99 33

TOTAL DO ATIVO 24.604 23.696
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018 2017
NÃO CIRCULANTE  20.805  20.039 
Operações descontinuadas 5  20.805  20.039 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6  3.799  3.657 
Capital social  13.152  13.178 
Capital social a integralizar  (636)  (648)
Prejuízos acumulados  (8.717)  (8.873)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  24.604  23.696 

(Em milhares de reais)
Capital 
social 
subs-
crito

Capital 
a inte-

gralizar

Reserva 
de reten-

ção de 
lucros

Pre-
juízos 

acu-
mula-

dos Total
Saldos em 31/12/2016 15.840 (1.307) 18 - 14.551
Integralização de Capital - 659 - - 659
Redução de capital - AGE 02/05/17 (1.125) - - - (1.125)
Redução de capital - AGE 05/09/17 (1.537) - - - (1.537)
Prejuízo do exercício - - - (8.891) (8.891)
Absorcao da reserva de lucros - - (18) 18 -
Saldos em 31/12/2017 13.178 (648) - (8.873) 3.657
Redução de capital - AGE 07/06/18 (25) 12 - - (13)
Lucro líquido do exercício - - - 156 156
Saldos em 31/12/2018 13.153 (636) - (8.717) 3.799

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro líquido (Prejuízo) do exercício  156  (8.891)
 Ajustes ao resultado do exercício: 
 Provisão para perda recuperável - Impairment  (240)  8.914
 Resultado ajustado do exercício  (84)  23
 Redução (aumento) de ativos e passivos 

(2.322)
 Outros créditos  58  (28)
 Impostos a recuperar  (65)  (17)
 Aumento (redução) do passivo 
 Impostos e contribuições a recolher  -  (4)
Recursos utilizados nas atividades operacionais  (92)  (2.348)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Redução de capital social  (13) (2.003)
Recursos proveniente das atividades de financiamento  (13)  (2.003)
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  (105)  (4.351)
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  313  4.664 
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  208  313
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  (105)  (4.351)(Em milhares de reais) 2018 2017

Prejuízo do exercício  (84)  (8.891)
Resultado abrangente do exercício  (84)  (8.891)
Total do resultado abrangente do exercício atribuído 
aos acionistas da Companhia
Das operações continuadas  (84)  23
Das operações descontinuadas  240  (8.914)
Resultado abrangente do exercício  156  (8.891)

Nota 2018 2017
Despesas operacionais (105) (212)
Despesas administrativas 7 (105) (212)
Receitas financeiras 22 242
Despesas financeiras (1) (1)
Resultado financeiro líquido 8 21 241

Resultado da operação antes da tributação (84) 29
Corrente - (6)
Imposto de renda 9 - (4)
Contribuição social 9 - (2)

(Prejuízo)/Lucro do exercício das operações 
continuadas (84) 23
Operações descontinuadas
Lucro das operações descontinuadas 240 (8.914)
Lucro líquido / (Prejuízo) do exercício 156 (8.891)
Resultado por ação 0,000010 (0,000561)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Em 
31/12/2018 e de 2017 (Em milhares de reais). 1. Contexto operacional: A Cantazaro 
Empreendimentos e Participações S.A (“Companhia”) foi constituída em 26/04/2013 
tendo como objeto a participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, 
como acionista ou quotista. Em AGE realizada em 19/12/2013, foi deliberado pelos 
acionistas a alteração do objeto social da Cia. que passou a ser: (i) a participação 
e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, próprios ou de terceiros, o 
que inclui a compra, venda, permuta, aluguel, reforma, manutenção, construção, 
reconstrução, demolição, incorporação e reparação de bens imóveis, próprios ou de 
terceiros, sem prejuízo de quaisquer outras atividades relacionadas à participação 
e ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, e (ii) a participação, como 
acionista, sócio ou quotista, em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, que 
possuam como objeto social uma ou mais atividades indicadas no item (i) acima, 
observados os demais requisitos da legislação e da regulamentação em vigor. A 
Cia. é detentora do imóvel e terreno que integram o complexo industrial da Rua 
Sacadura Cabral, nos 280, 286 e 290, projeto denominado “Moinho”, localizados 
no centro da Cidade do Rio de Janeiro e é objeto da matrícula de nº 79.787 do 
2° Ofício de Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro, conforme descrito 
na nota explicativa nº 5. Em virtude da aquisição desses imóveis a Cia. assumiu 
obrigações a pagar junto ao antigo proprietário. Em dezembro de 2016, em virtude 
do descumprimento por parte do vendedor de determinadas obrigações previs-
tas em contrato, a Cia. a partir do exercício de 2017, suspendeu o pagamento 
da obrigação por conta da aquisição. Em 9/03/2017, após as partes não terem 
chegado a um acordo com relação ao cumprimento das condições resolutivos dis-
postas em contrato, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
processo de arbitragem em função da respectiva disputa, não havendo nenhuma 
conclusão até a data de encerramento das demonstrações contábeis. Diante des-
se cenário, não é esperado que os negócios referentes ao projeto denominado 
“Moinho” tenham continuidade. Dessa forma, a Administração da Cia. reclassificou 
os ativos e passivos decorrentes do projeto Moinho para o Ativo e Passivo não 
circulante na rubrica “Operações descontinuadas”, conforme demonstrado a seguir:

Valores – 
R$ mil

Valores – 
R$ mil

2018 2017
Ativos descontinuados
Estoque – Terrenos (Ativo não circulante) 32.968 32.203
Provisão para perda no valor recuperável (Ativo não 
circulante) (8.674) (8.914)
Total 24.294 23.289
Passivos descontinuados - 6.659
Obrigações por aquisições de imóveis (Passivo não 
circulante) 20.805 13.380
Total 20.805 20.039
2. Apresentação das demonstrações contábeis: 2.1 Base de preparação e apre-
sentação das demonstrações contábeis - a. Declaração de conformidade - As de-
monstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias
empresas, em consonância com a Lei S.A.’s, bem como as normas e procedimen-
tos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME
(Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A emissão das demonstrações 
contábeis foi aprovada pela Administração em 15/05/2019. b. Base de mensuração
- As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, ex-
ceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A 
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas con-
tábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Cia. no 
processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que reque-
rem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas estão divulgadas no item 
(d). c. Moeda funcional e moeda de apresentação - As demonstrações contábeis 
são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional da Cia.. d. Uso de esti-
mativas e julgamentos - Ao preparar as demonstrações contábeis, a Administração 
da Cia. se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram 
razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente 
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos 
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujei-
tos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, 
provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e contribuição 
social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e posição financei-
ra podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na mensuração das 
estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2. Pronunciamentos emitidos: 
Em vigor para períodos iniciados em ou após 1º/01/2018: • IFRS 9 – Instrumentos 
Financeiros (novo pronunciamento) / CPC 48 – introduz novos requerimentos de 
classificação e mensuração de ativos financeiros. • IFRS 15 / CPC 47 – Receita 
com contratos de clientes – estabelece um único modelo abrangente a ser utilizado 
pelas entidades na contabilização das receitas resultantes de contratos com clien-
tes. O pronunciamento não representou impactos relevantes nas demonstrações 
contábeis da Cia.. Em vigor para os períodos iniciados em ou após 1º/01/2019: • 
CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arredamentos (aplicável a partir de 1º/01/2019) – A norma 
remove a distinção entre arrendamento operacional e financeiro e requer o reco-
nhecimento de um ativo (o direito de utilizar o item arrendado) e um passivo finan-
ceiro relacionado com o pagamento de alugueis. • ICPC 22/IFRIC 23 – Incerteza 
sobre o tratamento de tributos sobre o lucro - Essa interpretação explica como re-
conhecer e mensurar ativos e passivos sobre lucros correntes e diferidos, no caso 
em que há incerteza sobre o tratamento de um imposto onde as posições fiscais 
ainda não foram aceitas pelas autoridades tributárias. • Aprimoramentos do ciclo 
2015 a 2017 – IFRS 3 (CPC 15 – Combinação de negócios – R1), IFRS 11 (CPC 
19 – Negócios em conjunto – R2), IAS 12 (CPC 32 – Tributos sobre o lucro) e IAS 
23 (CPC 20 – custos dos empréstimos – R1). A Cia. não adotou tais pronunciamen-
tos antecipadamente e não espera impactos relevantes dessas novas normas em 
suas demonstrações contábeis, uma vez que precisam ser aprovados para o pro-
nunciamento PME. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As políticas con-
tábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumen-
tos financeiros - (i) Ativos financeiros não derivativos - A Cia. reconhece os ativos 
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) 
são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Cia. se torna uma 
das partes das disposições contratuais do instrumento. A Cia. desconhece um 
ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, 
ou quando a Cia. transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Caixa e 
equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e 
investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a par-
tir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de altera-
ção no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A Cia. 
possui classificado em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente 
bancária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa no 4. Passivos finan-
ceiros não derivativos - Os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo 

valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de nego-
ciação na qual a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais do instrumen-
to. A Cia. baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 
retirada, cancelada ou vencida.  A Cia. classifica os passivos financeiros não deri-
vativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tran-
sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são 
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.  (ii) Instru-
mentos financeiros derivativos - A Cia. não opera com instrumentos financeiros 
derivativos. De acordo com suas políticas financeiras, a Cia. não efetua operações 
envolvendo instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. b. Redução 
ao valor recuperável - ativos não financeiros - Uma provisão para ajuste ao valor 
de recuperabilidade do custo do bem (“impairment”) é requerida quando os valores 
registrados na contabilidade são superiores à geração de caixa futura do referido 
bem. A Cia. não registrou qualquer redução ao valor recuperável de ativos por não 
ter identificado indicadores de que os ativos não irão gerar fluxos de caixa futuros 
superiores ao valor registrado. c. Imposto de renda e contribuição social - São 
calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data 
da elaboração das demonstrações contábeis. A Cia. adora o regime de apuração 
pelo lucro real anual, onde o Imposto de Renda é calculado com base na alíquota 
de 15%, acrescido de adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder a 
R$240 por ano ou R$20 por mês e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é 
calculada com base na alíquota de 9%. d. Demonstração dos Fluxos de Caixa - As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com Seção 7 do pronunciamento PME. e. Resultado bá-
sico e diluído por ação - O cálculo do resultado básico por ação é efetuado através 
da divisão do resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da Cia., pela 
quantidade média ponderada de ações durante o mesmo período. f. Ativos e pas-
sivos não circulantes – operações descontinuadas - Quando a Cia. está compro-
metida com um plano de descontinuidade o conjunto de ativos e passivos são 
classificados como operação descontinuada. Os ativos e passivos não circulantes 
mantidos para operações descontinuadas são separados dos outros ativos e pas-
sivos circulantes, sendo avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor 
justo, menos os custos da operação. Os resultados do exercício, outros resultados 
abrangentes, fluxo de caixa e demonstração de valores adicionados de operações 
descontinuadas são apresentados separadamente dos resultados das operações 
continuadas da Cia., quando aplicável. Vide maiores explicações na nota explicati-
va n° 5. São demonstrados por seu valor conhecido ou exigível acrescido, quando 
aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias. 4. Caixa e equivalente 
de caixa: São representados por disponibilidades e aplicações financeiras de curto 
prazo e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.

2018 2017
Caixa e bancos 1 -
Certificado de depósito bancário (i) 26 43
Fundos de investimentos (ii) 181 270

208 313
(i) Refere-se a Certificado de Depósito Bancário – CDB, mantido junto ao Banco 
Bradesco S.A., demonstrada ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a
data do balanço, que não excedem ao valor de mercado, remunerados com base
na variação da taxa do CDI. (ii) Refere-se as cotas de fundos de investimentos de
alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa, com remuneração no
exercício equivalente a variação da taxa do CDI estando assim demonstradas:

31/12/18

Fundo
Instituição Financeira 

Administradora
Quantidade 

de Cotas Valor
FI Vinci Renda Fixa Crédito Privado Banco Bradesco 768.03685130 181

31/12/17

Fundo
Instituição Financeira 

Administradora
Quantidade  

de Cotas Valor
FI Vinci Renda Fixa Crédito Privado Banco Bradesco 1,217.01909320 270
5. Operações descontinuadas: a. Ativo - Em 9/03/2017, a Cia. instalou junto a 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o 
instrumento público de compromisso de compra e venda entre a Cia. e o ven-
dedor do terreno pois, no entendimento da Cia. e de seus assessores jurídicos,
a parte vendedora do imóvel descumpriu determinadas obrigações previstas
em contratos e após as partes não terem chegado a um acordo com rela-
ção ao cumprimento das condições resolutivos dispostas naqueles contratos. 
Como consequência, os terrenos adquiridos onde seriam realizados o Projeto 
Moinho estão sendo tratados pela Cia. como operações em descontinuidade.

2018 2017
Imóvel Sacadura Cabral e Rua do Livramento (I) 17.050 17.050
Encargos financeiros (II) 5,581 4.815
Custos incorridos 10.337 10.338
(-) Redução ao valor recuperável - Impairment (III) (8.674) (8.914)

24.294 23.289
(I) Refere-se ao direito sobre de 31% dos prédios de nº 28, 30, 32 e 34 na Rua do
Livramento e nº 280, 286 e 290 da Rua Sacadura Cabral, todos localizados no centro 
da cidade do Rio de janeiro, conforme nota explicativa 1; (II) Correspondente aos
encargos financeiros das obrigações pela compra do terreno; (III) Em 31/12/2017, 
tendo em vista o processo de arbitragem movido pela Cia. contra ao antigo proprie-
tário do terreno, a Administração avaliou o valor recuperável de seus ativos com
base nas cláusulas pactuadas através do Contrato de compra e venda do terreno. 
A análise realizada pela Administração indica que o valor recuperável do ativo em
31/12/2018 é de R$ 24.294 (R$ 23.289 em 31/12/2017), fazendo com que fosse
registrado uma provisão para perda no valor recuperável do ativo (“impairment”) de 
R$ 8.674, conforme demonstrado abaixo:

2017 2018 Saldo final
Estoque 32.203 32.968 32.968
Operações descontinuadas (20.039) (20.805) (20.805)
Provisão pra impairment - - (8.674)
 Valor líquido de realização do ativo 9.841 12.163  (I) 3.489
Valor a recuperar - Processo arbitral 3.249 3.489  (II) 
Valor do Impairment 8.914 8.674  (I - II) 
b. Passivo
Movimentação do saldo das operações descontinuadas:
Obrigações por aquisição de imóveis em 31/12/2017(I) (20.039)
Atualização monetária (766)
Obrigações por aquisição de imóveis em 31/12/2018(I) (20.805)

(I) Obrigações por aquisição de imóveis: Referem-se às obrigações assumidas
pela Cia., conforme escritura pública de promessa de compra e venda, junto a
Bunge Alimentos S.A., em relação ao imóvel descrito e caracterizado, conforme
nota explicativa 5, sendo pago como sinal o montante de R$ 1.023 e o saldo res-
tante foi pactuado em três parcelas, corrigidas pela variação do Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA). As três parcelas restantes do preço pactuado, serão 
pagas da seguinte forma: • R$ 682, quando da notificação da Bunge ao Município, 
ao Estado do Rio de Janeiro e a União Federal, através dos órgãos competentes,
para o exercício de preferência na aquisição dos imóveis. • R$ 1.705, no ato da 
lavratura da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda e imissão da posse dos 
imóveis. • R$ 13.640, em 48 parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se 
a primeira 30 (trinta) dias após a data da assinatura da Escritura Pública Definitiva 
de Compra e Venda e as demais em igual dia dos meses subsequentes. A partir
de dezembro de 2016, a Cia. suspendeu os pagamentos das parcelas devidas
decorrente da obrigação por conta da aquisição dos imóveis em virtude do descum-
primento por parte do vendedor de determinadas obrigações previstas e contrato,
conforme divulgado na nota explicativa nº1. A Companhia instalou junto à Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o instrumento
público de compromisso de compra e venda entre a Cia. e o vendedor do terreno, 
como consequência, a Cia. está tratando o assunto como operação em processo
de descontinuidade. 6. Patrimônio Líquido: a) Capital social - O capital social em
31/12/2018 no valor de R$ 13.153 (R$ 13.178 em 2017) está representado por
15.840.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE
realizada em 02/05/2017, foi deliberado pelos acionistas redução de capital no valor 
de R$ 1.125, reduzindo o capital social de R$ 15.840, para R$ 14.715 representado 
por 15.840,100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE 
realizada em 05/09/2017, foi deliberado pelos acionistas redução de capital no valor 
de R$ 1.537, reduzindo o capital social de R$ 14.715, para R$ 13.178 representado 
por 15.840.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE 
realizada em 07/06/2018, foi deliberado pelos acionistas redução de capital no valor 
de R$ 25, reduzindo o capital social de R$ 13.178, para R$ 13.153 representado por 
15.840.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Até 31/12/2018, 
foi integralizado o montante de R$ 12, restando R$ 636 como capital a integralizar. 
a) Resultado por ação - A Cia. apresentou um resultado por ação de R$ 0,000010
por ação em 31/12/2018 ( prejuízo 0,000561 em 31/12/2017). 
7. Despesas administrativas:

2018 2017
Serviços advocatícios, assessoria e consultoria (63) (112)
Despesas com propaganda e publicidade (21) (83)
Emolumentos judiciais e de cartório (8) (4)
Outras despesas administrativas (13) (13)

(105) (212)
8. Resultado Financeiro 2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 16 238
Outras receitas financeiras 6 4

22 242
Despesas financeiras
Despesas bancárias (1) (1)

(1) (1)
Resultado financeiro líquido 21 241
9. Apuração de IRPJ e CSLL: O valor apurado para o Imposto de renda (IRPJ)
e contribuição social (CSLL) sobre o lucro real nos exercícios, pode ser assim
demonstrado:

2018 2017
IR CSSL IR CSSL

Resultado antes da tributação 156 156 (8.885) (8.885)
Exclusões/Adições (i) (240) (240) 8.914 8.914
Lucro/Prejuízo real (84) (84) 29 29
(-) Compensações de prejuízos fiscais - - (3) (03)
Base de cálculo (84) (84) 26 26
Alíquotas nominais
IR e CS – 15% e 9% - - 4 2

- - 4 2
10. Estrutura do gerenciamento de risco: A Administração da Cia. tem responsa-
bilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento
de risco. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para
identificar e analisar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles 
de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. Riscos de
crédito - Risco de crédito é o risco de a Cia. incorrer em perdas decorrentes de um 
cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha 
destes em cumprir com suas obrigações contratuais. A exposição máxima ao risco 
de crédito é representada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos no 
balanço patrimonial. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Cia. irá 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vence-
rem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com 
risco de prejudicar a reputação da Cia.. Risco de juros - A Cia. gerencia esse risco 
ponderando a contratação de taxas pós-fixadas e prefixadas. Essas contratações 
estão expostas ao risco de flutuações na taxa de juros em função da parte passiva 
das operações de dívidas referenciadas em CDI. O saldo de caixa e equivalen-
tes de caixa, indexados ao CDI, neutraliza parcialmente o risco de taxa de juros.

A DIRETORIA. 
Luciana dos Santos Uchoa - Contadora – CRC 081003/O-8-RJ

Aos Acionistas e Administradores da Cantazaro Empreendimentos e Participações 
S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Cantazaro Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) que compreendem 
o balanço patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, 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 opi-
nião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cantazaro 
Empreendimentos e Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas
e médias empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. So-
mos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião sobre as demonstrações contábeis. Incerteza relevante relacionada
com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº
1 das demonstrações contábeis, a Companhia instalou junto a Câmara de Comér-
cio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o instrumento público de 
compromisso de compra e venda entre a Companhia e o vendedor do terreno, objeto 
econômico de sua existência. Como consequência, Companhia está tratando o as-
sunto como operação em processo de descontinuidade, fator que indica a existência
de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia e do seu objeto econômico, que não
mais se aplica. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Ên-
fase - Operação descontinuada – Projeto Moinho - Conforme mencionado na Nota 

Explicativa n° 5, os terrenos adquiridos onde seriam realizados o Projeto Moinho 
estão em processo de descontinuidade pois, no entendimento da Companhia e de 
seus assessores jurídicos, a parte vendedora do imóvel descumpriu determinadas 
obrigações previstas em contrato e após as partes não terem chegado a um acordo 
com relação ao cumprimento das condições resolutivos dispostas em contrato, em 
09/03/2017, a Companhia instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá pro-
cesso de arbitragem pleiteando receber parte do investimento efetuado no imóvel. 
Até o encerramento de nossa auditoria não havia uma decisão sobre o processo. 
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
pequenas e médias empresas e, pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 

parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o 
ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstân-
cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 15 de maio de 2019. 
Grant Thornton Auditores Independentes - CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ.

Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ- 076774/O - 7

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis 

BOAL TO + 10 - O Centro 
de Teatro do Oprimido – CTO 
homenageia Augusto Boal, cria-
dor do Teatro do Oprimido, nes-
ta quarta-feira (5/6), às 18h, no 
evento Boal Teatro do Oprimido 
+ 10 com a peça de teatro fórum 

“Nós não somos invisíveis”, do 
grupo Marias do Brasil. Em se-
guida, haverá uma roda literária 
e ainda um depoimento com 
Cecília Boal, viúva do teatrólo-
go falando sobre a trajetória do 
dramaturgo no Teatro de Arena. 

Encerrando, os Curingas do CTO 
que trabalharam com Boal fazem 
uma roda de conversa. Entre os 
temas: o projeto Circuito Teatro 
d@ Oprimid@, patrocinado pela 
Petrobras, e o de Ponto de Cul-
tura, patrocinado pela Secretaria 

Municipal de Cultura do Rio e 
o programa Cultura Viva. Em 
2019, faz 10 anos da morte de 
Boal. Entrada franca.

PIREI NA CENNA - O 
Grupo do Teatro do Oprimi-

do Pirei na Cenna se apresen-
ta, nesta quarta-feira (5/6), no 
Centro Psiquiátrico do Rio de 
Janeiro (CPRJ), na zona portu-
ária do Rio. O grupo encenará 
a peça de teatro fórum “Doidi-
nho Para Trabalhar”. Entrada 

franca. O CPRJ fica na Praça 
Coronel Assunção (Harmo-
nia), na Gamboa. A apresenta-
ção integra a programação do 
Circuito Teatro do Oprimido 
2018/2020 e tem patrocínio da 
Petrobras.
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DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE LIVRO SOCIETÁRIO
RIWA S/A INCORPORAÇÕES, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES., 
sociedade por ações, com sede na Rua Senador Dantas, nº. 75, 19º Andar, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.031-202, 
inscrita no CNPJ/MF nº 31.937.287/0001-04, NIRE 33.3.0027853-2, neste 
ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Walter Guimaraes de 
Moraes Junior, vem por meio da presente declarar a quem possa interessar 
para todos os fins de direito, o extravio do Livro de Registro de Ações 
Nominativas, registrado e autenticado perante a Junta Comercial do 
Estado Rio de Janeiro - JUCERJA em 19.09.2008, sob o nº 17553/08, nº 
de ordem 1, que se encontrava arquivado na sede da Companhia, fato este, 
constatado pelos acionistas da Companhia na data de 04 de junho de 2019, 
forma que a Companhia não mais possui o referido Livro Societário.

RENÚNCIA DE MANDATO DE PROCURAÇÃO 
Jader Gonçalves de Queiróz, inscrito na OAB/RJ. 119.435, comunica 
a Edsonserv Serviços Empresariais Ltda inscrita no CNPJ. 
86.915.527/0001-61, Dayse Moacir Ferreira, CPF. 802.581.827-68 e 
Edson Procopio de Sá, CPF. 314.792.867-53 que se encontram em local 
incerto e não sabido, a sua Renúncia ao Mandato Outorgado nos autos 
do Processo n° 0003124-48.2012.4.02.5118 em trâmite na 1ª Vara Federal 
de Duque de Caxias/RJ, cientificando a empresa para Constituição de novo 
Advogado no prazo de 10 (dez) dias, conforme dicção do §1°, do Artigo 112 
CPC/2015. RJ, 04/06/2019.

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 18.634.114/0001-59

RETIFICAÇÃO: Por incorrer erro em nossa publicação das DF’s 2018, neste 
jornal, Monitor Mercantil-RJ, págs. 9 e 10, no dia 28/05/2019, onde se lê:
Diretoria: Imai Takehiko, leia-se: Diretoria: Kengo Yagi. 

Rio de Janeiro, 05/06/2019. A  Diretoria.

BRADESCO SAÚDE S.A.
CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541

Grupo Bradesco Seguros
Ata Sumária da 82ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 29.4.2019. Data, 
Hora e Local: Em 29.4.2019, às 17h30, na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 
555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Mesa: Presidente: 
Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação:
Totalidade do Capital Social. Presença Legal: Administrador da Sociedade 
e representante da empresa KPMG Auditores Independentes. Publicações 
Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, quais 
sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as 
Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31.12.2018, 
foram publicados em 28.2.2019 nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro”, páginas 13 a 20, e “Monitor Mercantil”, páginas 9 a 14. Edital de 
Convocação: Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no 
§4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1) tomaram as contas
dos Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício social findo em 31.12.2018; 2) aprovaram a proposta do
Conselho, registrada na Reunião Extraordinária daquele Órgão, de 26.2.2019, 
dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, 
para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2018 no valor
de R$942.010.184,65, conforme segue: R$47.100.509,23 para a conta “Reserva 
de Lucros - Reserva Legal”; R$671.182.256,57 para a conta “Reserva de Lucros 
- Estatutária”; e R$223.727.418,85 para pagamento de dividendos, o qual deverá 
ser feito até 31.12.2019; 3) registraram o pedido de renúncia, ao cargo de Membro 
do Conselho de Administração da Sociedade, formulado pelo senhor Marcio 
Serôa de Araújo Coriolano, em carta desta data (29.4.2019), cuja transcrição foi
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os fins
de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços
prestados; 4) reelegeram, para compor o Conselho Fiscal da Sociedade, de 
acordo com o disposto no Artigo 18 do Estatuto Social, como Membros Efetivos, 
os senhores: Sebastião de Paula Nogueira, brasileiro, casado, contador, CI
2.390.068/IFP, CPF 043.719.507-44; Gilberto de Oliveira Lameira, brasileiro,
divorciado, contador, RG 1.829.453-8/DETRAN-RJ, CPF 033.642.917-72; e
Sergio Moreno, brasileiro, casado, economista, RG 2862229-7/SSP-SP, CPF
639.382.788-20, todos com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, 
Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; e respectivos Membros Suplentes: 
senhora Maria Cecilia de Lima Auilo, brasileira, divorciada, securitária, OAB/
SP 75.446, CPF 050.970.698-38; senhor Alberto Barcelos de Miranda,
brasileiro, divorciado, securitário, RG 031722424/IFP-RJ, CPF 719.109.217-
34; e senhora Grazielli Cavalcante Brasil, brasileira, casada, securitária, RG
33.581.750-6/SSP-SP, CPF 288.638.908-03, todos com domicílio na Avenida
Alphaville, 779, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900. Na
sequência dos trabalhos, o senhor Presidente informou, relativamente à eleição
dos membros que irão compor o Conselho Fiscal, que os membros reeleitos: a)
terão mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no ano de 2020; b) preenchem as condições previstas no Artigo 162 da Lei nº 
6.404, de 15.12.1976, e arquivaram na sede da Sociedade declarações, sob as
penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas na 
legislação vigente; 5) fixaram para o exercício de 2019 a remuneração global,
verba previdenciária e contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, no valor total de até R$38.020.225,00, dos quais: (i) até R$20.721.000,00, 
como remuneração fixa e variável; (ii) até R$4.662.225,00, como contribuições 
ao INSS; e (iii) até R$12.637.000,00 para custeio do plano de previdência
dos administradores. A distribuição das verbas de remuneração e do plano 
de previdência será deliberada em reunião do Conselho de Administração, 
conforme determina a letra “m” do Artigo 9º do Estatuto Social; 6) aprovaram
a remuneração mensal, para o exercício de 2019, no valor de R$10.000,00 
para cada membro efetivo do Conselho Fiscal, a qual atende às disposições do
parágrafo terceiro do artigo 162 da lei nº 6.404, de 15.12.1976, sendo que os 
membros suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos 
membros efetivos, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu
que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi 
ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a 
presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) Presidente: Dagilson 
Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Manoel Antonio 
Peres; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procuradores,
senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz; Auditora: Érika Carvalho 
Ramos. Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. 
Jucerja - Certifico o arquivamento em 23/05/2019 sob o nº 00003622449. 

ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.772.677/0001-36 - NIRE 33.300.265.066

Ata da AGO realizada em 02/05/19
1. Data, Hora e Local: Em 02/05/19, às 10h, na sede social, na Rua do Par-
que, nº 31, parte, nesta cidade. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos 
do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionistas 
(Doc.01). Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados; e Mário 
Vieira Lopes, representante da BKR - Lopes Machado Auditores, auditor in-
dependente da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretária: 
Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro. 4. Ordem do dia e Deliberações: Por 
unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas 
as seguintes deliberações: a) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos admi-
nistradores e as DFs. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, 
com o parecer sem reservas dos auditores independentes, publicadas no 
DOERJ e no Jornal Monitor Mercantil em 30/04/19 (Doc.02). b) Aprovar a 
seguinte destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/18: 5%, 
equivalente a R$ 7.275.998,10, para a reserva legal e R$ 95.035.900,00 
como dividendos, já integralmente pagos durante o exercício social de 2018. 
O saldo do lucro líquido, no montante de R$43.208.063,94, será destinado 
à reserva para investimento para financiar a expansão das atividades da 
Cia.. c) Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Cia. em 
até R$ 30.000,00, cuja distribuição interna será realizada pela Diretoria, em 
atenção aos critérios fixados no caput do art. 152 da Lei 6.404/76. 5. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, aprovada e assinada 
a presente ata pela unanimidade dos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: 
Eduardo Backheuser; Secretária: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro; Acionis-
tas: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, Eduardo Backheuser, Anna 
Maria Lessa Backheuser, João Pedro Backheuser. Representante do auditor 
independente da Cia., BKR - Lopes Machado Auditores: Mário Vieira Lopes. 
Diretores: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, Eduardo Backheuser. 
RJ, 02/05/19. Eduardo Backheuser - Presidente; Sílvia Côrtes de Lacerda 
Ribeiro - Secretária. Jucerja em 30/05/19 sob o nº 3631762. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

Governo vai vender R$ 2,5 bi  
de debêntures da Vale

O governo anunciou 
que irá vender debêntures 
da Vale, avaliadas em R$ 
2,5 bilhões. Decreto publi-
cado no Diário Oficial da 
União nesta terça-feira in-
cluiu mais de 141,7 milhões 
de debêntures da empresa 
no Programa Nacional de 
Desestatização. A suges-
tão de venda dos papéis foi 
aprovada pelo conselho do 
Programa de Parcerias e In-
vestimentos (PPI), em maio, 
e precisava ser confirmada 
pelo presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro.

A expectativa do governo 
é que, nos próximos 10 anos, 
sejam arrecadados até R$ 
1,57 trilhão.

O decreto publicado nesta 
terça-feira designa o Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) como responsável pela 
execução e pelo acompanha-
mento da venda das debên-
tures da Vale. As debêntures 
são títulos de crédito privado, 
usadas pelas empresas para fi-
nanciar seus projetos.

Além do controle indireto 
da Vale por meio dos fundos 
de pensão e do BNDES, o 
Tesouro Nacional é dono de 
golden shares da Vale (ações 
especiais que garantem po-
der de veto em decisões rele-
vantes da companhia).

A mineradora é controlada 
por fundos de pensão, bancos 

públicos e privados, como 
Bradesco, além de investido-
res estrangeiros, mas o princi-
pal acionista da Vale é a Litel 
Participações, com 20,98% 
das ações, uma empresa cria-
da pelos fundos de pensão 
dos empregados do Banco do 
Brasil (Previ), da Caixa Eco-
nômica Federal (Funcef), da 
Petrobras (Petros) e da Cesp 
(Funcesp). O BNDESPar, 
empresa de investimentos do 
BNDES é o segundo maior 
acionista da Vale, com 7,6%, 
segundo dados da B3.

Conselho do PPI

No mês passado, o conse-
lho do PPI definiu a inclusão 

59 novos projetos na lista 
de empreendimentos a se-
rem concedidos à iniciativa 
privada nos próximos anos. 
Foram autorizadas conces-
são de rodovias, ferrovias, 
portos, hidrovias, aeropor-
tos, linhas de transmissão, 
reservas de petróleo e gás.

O conselho também sub-
meteu à aprovação do presi-
dente da República, a inclu-
são da participação acionária 
minoritária detida pela União 
no capital social do IRB-Bra-
sil Resseguros. A carteira de 
ações da União no IRB, com 
base na cotação de fechamen-
to de 29 de abril, tem um valor 
de mercado de aproximado de 
R$ 3,5 bilhões.

Mercado Livre terá o 3° centro  
de distribuição na América Latina
Para melhorar 
logística, será 
inaugurada 
unidade no 
México este mês 

Este ano, o Mercado Livre 
estuda elevar os investimentos 
de capital no Brasil para R$ 3 
bilhões, ante R$ 2 bilhões de
2018. Uma das mais atuantes 
empresas do comércio ele-
trônico de compra e venda, o 
Mercado Livre segue querendo 
melhorar sua logística na Amé-
rica Latina e, nesse sentido,  vai 
inaugurar este mês o seu ter-
ceiro centro de distribuição no 
México. Os outros dois centros 
ficam na Argentina, inaugurado 
em fevereiro; e outro no Brasil, 
aberto em março.

No continente, onde tem 
132 milhões de usuários ca-

dastrados, o Brasil é ainda 
o mais importante mercado 
em termos de negócios. A 
empresa, que está listada 
na Nasdaq, opera em 19 
países e tem como maior 
concorrente a Amazon. De 
origem argentina, o Ner-
cado Livre espera acelerar 
as entregas diante da forte 
concorrência. A empresa 
investiu US$ 2 bilhões em
toda a América Latina no 
ano passado, com cerca de 
um quarto disso aplicado 
em logística. 

“Uma entrega rápida re-
almente contribui para o 
crescimento do comércio 
eletrônico, então nosso pla-
no é abrir mais centros de 
distribuição como esses”, 
disse o vice-presidente de 
operações, Stelleo Tolda, em 
entrevista na semana passa-
da, informou a Reuters.

A nova unidade da compa-
nhia no México terá de 100 
mil metros quadrados e fica 
na cidade de Tepotzotlán. Tem 

mais de três vezes o tamanho 
de seu primeiro depósito me-
xicano em Cuautitlán. Ambos 
exigiram um investimento 
de US$ 100 milhões.

No Brasil, o Mercado Li-
vre fez uma parceria com o 
grupo logístico alemão DHL 
para instalar um depósito de 
111 mil metros quadrados 
no município de Cajamar, 
nos arredores de São Paulo, 
onde a rival norte-ameri-
cana Amazon instalou seu 
tão aguardado atendimento 
interno e centro de entre-
ga no país. A nova fábrica 
do Mercado Livre mais que 
dobra sua capacidade logís-
tica no Brasil, que já inclui 
um depósito de 51 mil me-
tros quadrados em Louveira, 
também em São Paulo.

Maior mercado

O Brasil ainda é o maior 
mercado da empresa, represen-
tando 60% da receita total, mas 
o crescimento no México vem 

se acelerando e o país pode em 
breve passar a Argentina para se 
tornar o segundo maior merca-
do, disse Tolda.

Fundado em 1999, o Mer-
cado Libre tem mais de 274 
milhões de usuários e mais 
de 12 milhões de vendedores 
em 18 países da América Lati-
na. “O potencial de comércio 
eletrônico ainda não foi total-
mente explorado nos países 
em que estamos presentes e 
nosso foco é crescer nesses 
mercados”, acrescentou.

Além da logística, o Mer-
cado Livre também aposta 
no seu braço de pagamentos, 
Mercado Pago, e planeja lan-
çar novos produtos para sua 
carteira digital, que já ofere-
ce empréstimos a vendedo-
res e compradores, além de 
pagamentos via código QR. 
“Agora temos uma conta pa-
gando juros, mas nosso pla-
no de médio prazo é oferecer 
produtos mais sofisticados, 
como seguros e fundos de 
investimento”, disse Told

Situação financeira  
da Odebrecht dificulta 
venda da Braskem
Valor de mercado 
da petroquímica 
brasileira chega a 
R$ 31,64 bilhões

A insegurança jurídica pro-
veniente da situação finan-
ceira da Odebrecht teria sido 
o motivo principal apontado 
pelo grupo holandês Lyon-
dellBasell para encerrar os 
planos de aquisição da petro-
química brasileira Braskem.

A explicação oficial da 
Odebrecht, acionista controla-
dor, foi mais consensual. “Em 
comum acordo, a Odebrecht 
S.A. e a LyondellBasell deci-
diram encerrar as negociações 
envolvendo a participação 
da Odebrecht na Braskem. A 
Odebrecht gostaria de agrade-
cer à cooperação das equipes 
da Braskem e da LyondellBa-
sell durante esse processo”, 
informou em nota em seu site 
nesta terça-feira o grupo Ode-
brecht. A Petrobras também se 
manifestou, mas se limitou a 
comunicar somente o encerra-
mento das tratativas.

“A Odebrecht, como 
acionista controladora da 
Braskem, seguirá empenhada 
em identificar e perseguir al-
ternativas que agreguem valor 
à sua participação na empre-
sa, em linha com a estratégia 
de estabilização financeira do 
grupo”, acrescentou a nota.  
O processo de negociação 
teve início em 2018. Além 
do grupo, que possui 38,3% 
das ações e 50,1% do capital 
votante da petroquímica, a 
Braskem tem participação ex-
pressiva da Petrobras que pos-
sui 36,1% das ações e 47% do 
capital votante.

As negociações para ven-
da estavam em andamento 
há exatamente um ano. Se 
um acordo fosse atingido, a 
Braskem e a LyondellBasell 
seriam, em conjunto, a maior 
produtora global de resinas 
plásticas. A LyondellBasell 

possui um valor de merca-
do de US$ 28,8 bilhões e a 
Braskem é avaliada em R$ 
31,64 bilhões.

O diretor-presidente da 
LyondellBasell, Bob Patel, 
disse que a combinação dos 
negócios seria interessante 
pelas potenciais sinergias, 
mas a decisão de suspender 
as negociações foi tomada 
em comum acordo após uma 
“análise cuidadosa”.

Caixa baixo

Todo o processo de ne-
gociação entre Odebrecht e 
LyondellBasell vinha sendo 
acompanhado de perto pela 
Petrobras. A estatal aguarda-
va a conclusão da operação 
para avaliar possibilidade 
de venda de sua fatia na em-
presa ao mesmo comprador, 
destacou a Reuters.

A venda da participação da 
Odebrecht na Braskem seria 
uma saída para o grupo redu-
zir suas dificuldades de caixa, 
devido os impactos sofridos 
com a operação Lava Jato. 
Lembrando que a holding 
já saiu de vários negócios des-
de 2015. Na semana passada, 
por exemplo, a Atvos, sub-
sidiária do grupo e segunda 
maior produtora de etanol do 
país, entrou com pedido de re-
cuperação judicial.

Na sexta-feira (31), a 
Braskem assinou com a Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU) e Advocacia-Geral da 
União (AGU) um acordo de 
leniência no qual a empre-
sa concordou pagar um total 
de R$ 2,87 bilhões à União
(sendo R$ 2 bilhões a serem 
repassados à União e R$ 800 
milhões à Petrobras). O paga-
mento será feito em parcelas 
anuais entre 2020 e 2025.

Após o cumprimento do 
acordo, a empresa terá re-
dução de multas e poderá 
voltar a receber subsídios e 
empréstimos do governo fe-
deral, além de poder fechar 
novos contratos com a admi-
nistração pública.
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Ferrara empreendimentos e participações s.a.
CNPJ: 18.475.650/0001-59

ATIVO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  353  540 
Caixa e equivalentes de caixa 4  348  447 
Impostos a Recuperar  5  93 

NÃO CIRCULANTE  79.131  75.761 
Impostos a recuperar  121  23 
Operações descontinuadas 5  79.010  75.738 

TOTAL DO ATIVO  79.484  76.301 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2018 2017
CIRCULANTE  1  1 
Impostos e contribuições a recolher  1  1 

NÃO CIRCULANTE  67.678  65.189 
Operações descontinuadas 5  67.663  65.172 
Partes relacionadas 6  15  17 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7  11.805  11.111 
Capital social  23.923  23.923 
Capital social a integralizar  (359)  (359)
Prejuízos acumulados (11.759)  (12.453)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  79.484  76.301 

2018 2017
Despesas operacionais: Desp. administrativas (Nota 8)  (115)  (306)
Receitas financeiras  32  667 
Despesas financeiras  (1)  (2)
Resultado financeiro líquido (Nota 9)  31  665 

Resultado operacional antes da tributação  (84)  359
Corrente (Nota 10)  -  (98)
Imposto de renda  -  (66)
Contribuição social  -  (32)

Lucro (prej.) de exercícios das operações continuadas  (84)  261
Operações descontinuadas: Lucro/(prej.) oper. 
descontinuadas  778  (12.682)
Lucro líquido / (prejuízo) de exercício  694  (12.421)
Resultado por ação 0,000019 (0,000331)

2018 2017
Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício  694 (12.421)
Outros resultados abrangentes  - -
Resultado abrangente do exercício  694 (12.421)
Total do result. abrang. do exerc. atrib. aos acionistas da Cia.
Das operações continuadas  (84)  261
Das operações descontinuadas 778 (12.682)

694 (12.421)

2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício  694  (12.421)
 Ajustes ao resultado do exercício: 
 Reversão de provisão  (2)  - 
Lucro/(prejuízo) das operações descontinuadas  (778)  12.682 
 Resultado do exercício ajustado  (86)  261 
 Redução (aumento) do ativo 
 Operações descontinuadas  (3)  (1.894)
 Outros créditos  (1)  (65)
 Impostos a recuperar  (9)  48 
 Aumento (redução) do passivo 
Contas a pagar - Partes relacionadas  -  (9)
Impostos e contribuições a recolher  -  1 
Recursos utilizado nas atividades operacionais  (99)  (1.658)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Redução de capital social  -  (10.171)
Recursos (proveniente das) utiliz. nas ativid. de financiamento  -  (10.171)
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  (99)  (11.829)
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO  447  12.276 
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO  348  447 
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA  (99)  (11.829)

Capital 
social 

subscrito

Capital a 
integrali-

zar

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Saldos em 01/01/2017  37.485  (3.750)  (32)  33.703
Redução de capital - AGE 02/05/2017  (10.937) (10.937)
Redução de capital - AGE 05/09/2017  (2.625)  3.391  766 
Prejuízo do exercício  (12.421) (12.421)
Saldos em 31 de dezembro 2017  23.923  (359)  (12.453)  11.111
Lucro líquido do exercício  -  -  694  694 
Saldos em 31 de dezembro 2018  23.923  (359)  (11.759)  11.805

1. Contexto operacional: A Ferrara Empreendimentos e Participações S.A. (“Cia.”) 
foi constituída em 26/04/2013 tendo como objeto a participação em outras socieda-
des, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. Em AGE realizada em 
19/12/2013, foi deliberado pelos acionistas a alteração do objeto social da Cia. que 
passou a ser: (i) a participação e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, 
próprios ou de terceiros, o que inclui a compra, venda, permuta, aluguel, reforma,
manutenção, construção, reconstrução, demolição, incorporação e reparação de
bens imóveis, próprios ou de terceiros, sem prejuízo de quaisquer outras atividades 
relacionadas à participação e ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, e 
(ii) a participação, como acionista, sócio ou quotista, em outras sociedades, brasileiras
ou estrangeiras, que possuam como objeto social uma ou mais atividades indicadas 
no item (i) acima, observados os demais requisitos da legislação e da regulamenta-
ção em vigor. A Cia. é detentora dos imóveis e terrenos que integram o complexo 
industrial da Rua Sacadura Cabral, nos 280, 286 e 290, projeto denominado “Moinho”, 
localizados no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, e são objetos das matrículas de 
nos 79.787, 82.033/34/35 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da cidade do Rio de 
Janeiro, conforme descritos na nota explicativa 6 e 8. Em virtude da aquisição desses 
imóveis a Cia. assumiu obrigações a pagar junto ao antigo proprietário. Em dezembro 
de 2016, em virtude do descumprimento por parte do vendedor de determinadas 
obrigações previstas em contrato, a Cia. a partir do exercício de 2017, suspendeu o 
pagamento da obrigação por conta da aquisição. Em 09/03/2017, após as partes não 
terem chegado a um acordo com relação ao cumprimento das condições resolutivos 
dispostas em contrato, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
processo de arbitragem em função da respectiva disputa, não havendo nenhuma 
conclusão até a data de encerramento das demonstrações contábeis. Diante desse 
cenário, não é esperado que os negócios referentes ao projeto denominado “Moinho” 
tenham continuidade. Dessa forma, a Administração da Cia. reclassificou os ativos 
e passivos decorrentes do projeto Moinho para o Ativo e Passivo não circulante na 
rubrica “Operações descontinuadas”, conforme demonstrado a seguir:

Valores - R$ mil
Ativos descontinuados 2018 2017
Estoque – Terrenos (Ativo circulante) 90.913 88.420
Provisão para perda no valor recuperável (11.903) (12.682)
Total 79.010 75.738
Passivos descontinuados -
Obrigações por aquisições de imóveis 67.662 65.172
Total 67.662 65.172
Adicionalmente, caso seja necessário, a Cia. obterá aportes de capital de seus acio-
nistas para honrar seus compromissos de curto prazo. 2. Apresentação das demons-
trações contábeis: 2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações 
contábeis - a. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas, em consonância com a 
Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e procedimentos contábeis 
emitidos pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas). A emissão das demonstrações contábeis foi 
aprovada pela Administração em 15/05/2019. b. Base de mensuração -As demons-
trações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valori-
zação de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação das 
demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Cia. no processo de aplicação 
das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas estão sendo divulgadas no item (d). c. Moeda funcional 
e moeda de apresentação -As demonstrações contábeis são apresentadas em Real 
(R$), que é a moeda funcional da Cia.. d. Uso de estimativas e julgamentos - Ao 
preparar as demonstrações contábeis, a Administração da Cia. se baseia em estima-
tivas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo ex-
pectativas de eventos futuros, as quais se considerem razoáveis e relevantes. A 
aplicação das estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacio-
nados a assuntos que são incertos, com relação aos resultados das operações e ao 
valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos sujeito a estimativas e premissas incluem 
a mensuração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão 
para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os resul-
tados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas 
utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2. 
Pronunciamentos emitidos: Em vigor para períodos iniciados em ou após 1º de janei-
ro de 2018: • IFRS 9 – Instrumentos Financeiros (novopronunciamento)/CPC 48 – 
introduz novos requerimentos de classificação e mensuração de ativos financeiros. 
• IFRS 15 / CPC 47 – Receita com contratos de clientes – estabelece um único mo-
delo abrangente a ser utilizado pelas entidades na contabilização das receitas resul-
tantes de contratos com clientes. O pronunciamento não representou impactos rele-
vantes nas demonstrações contábeis da Cia.. Em vigor para os períodos iniciados 
em ou após 01/01/2019: • CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arredamentos (aplicável a partir de
1 de janeiro de 2019) – A norma remove a distinção entre arrendamento operacional 
e financeiro e requer o reconhecimento de um ativo (o direito de utilizar o item arren-
dado) e um passivo financeiro relacionado com o pagamento de alugueis. • ICPC 22/
IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro - Essa interpretação
explica como reconhecer e mensurar ativos e passivos sobre lucros correntes e dife-
ridos, no caso em que há incerteza sobre o tratamento de um imposto onde as posições 
fiscais ainda não foram aceitas pelas autoridades tributárias. • Aprimoramentos do 
ciclo 2015 a 2017 – IFRS 3 (CPC 15 – Combinação de negócios – R1), IFRS 11 (CPC
19 – Negócios em conjunto – R2), IAS 12 (CPC 32 – Tributos sobre o lucro) e IAS 23 
(CPC 20 – custos dos empréstimos – R1). A Cia. não adotou tais pronunciamentos 
antecipadamente e não espera impactos relevantes dessas novas normas em suas 
demonstrações contábeis, uma vez que precisam ser aprovadas para as pequenas 
e médias empresas. 3. Resumo das principais políticas contábeis: As políticas con-
tábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos
financeiros -  (i) Ativos financeiros não derivativos - A Cia. reconhece os ativos finan-
ceiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Cia. se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. A Cia. desconhece um ativo finan-
ceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando 
a Cia. transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios 
da titularidade do ativo financeiro são transferidos.  (ii) Passivos financeiros não deri-
vativos - Os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo re-
gistrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Cia. baixa 
um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada 
ou vencida.  A Cia. classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de 
outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente 
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado 
através do método dos juros efetivos.  (iii) Instrumentos financeiros derivativos - A Cia. 
não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas 
financeiras, a Cia. não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. b. Redução ao valor recuperável - ativos não financeiros
- Uma provisão para ajuste ao valor de recuperabilidade do custo do bem (“impairment”)
é requerida quando os valores registrados na contabilidade são superiores à geração 
de caixa futura do referido bem. A Cia. não registrou qualquer redução ao valor recu-
perável de ativos por não ter identificado indicadores de que os ativos não irão gerar 
fluxos de caixa futuros superiores ao valor registrado. c. Imposto de renda e contribui-
ção social - São calculados e registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais 
vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis. A Cia. adota o regime 
de apuração pelo lucro real anual, onde o Imposto de Renda é calculado com base 
na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que
exceder a R$240 por ano ou R$20 por mês e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido é calculada com base na alíquota de 9%. d. Demonstração dos Fluxos de 
Caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indire-
to e estão apresentadas de acordo com Seção 7 do pronunciamento PME. e. Resul-
tado básico e diluído por ação - O cálculo do resultado básico por ação é efetuado 
através da divisão do resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da 
Cia., pela quantidade média ponderada de ações durante o mesmo período. f. Ativos
e passivos não circulantes – operações descontinuadas - Quando a Cia. está com-
prometida com um plano de descontinuidade o conjunto de ativos e passivos são
classificados como operação descontinuada. Os ativos e passivos não circulantes 
mantidos para operações descontinuadas são separados dos outros ativos e passivos 
circulantes, sendo avaliados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo, 
menos os custos da operação. Os resultados do exercício, outros resultados abran-
gentes, fluxo de caixa e demonstração de valores adicionados de operações descon-

tinuadas são apresentados separadamente dos resultados das operações continua-
das da Cia., quando aplicável. São demonstrados por seu valor conhecido ou exigível 
acrescido, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias. Vide 
maiores detalhes na nota explicativa n° 5. 4. Caixa e equivalente de caixa: São repre-
sentados por disponibilidades e aplicações financeiras de curto prazo e apresen tam
risco insignificante de mudança de valor justo. 2018 2017
Caixa e bancos conta movimento 1 1
Certificado de depósito bancário (i) 36 41
Fundos de investimentos (ii) 311 405

348 447
(i) Representa, valores investidos em instituições financeiras de primeira linha, sendo 
remunerados com base na variação da taxa do CDI. (ii)  Refere-se as cotas de fundos 
de investimentos de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa, com 
remuneração no exercício equivalente a variação da taxa do CDI estando assim
demonstradas: 31/12/2018

Fundo
Instituição Financeira 

Administradora
Quantidade de 

Cotas Valor
FI Vinci RFC Privado Banco Bradesco 1,320.94241870 311

31/12/2017
FI Vinci RFCPrivado Banco Bradesco 1,829.63538060 405
5. Operações descontinuadas: a. Ativo -Em 09/03/2017, a Cia. instalou junto a Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem visando anular o instrumento
público de compromisso de compra e venda entre a Cia. e o vendedor do terreno pois, 
no entendimento da Cia. e de seus assessores jurídicos, a parte vendedora do imóvel 
descumpriu determinadas obrigações previstas em contratos e após as partes não 
terem chegado a um acordo com relação ao cumprimento das condições resolutivos 
dispostas naqueles contratos. Como consequência, os terrenos adquiridos onde
seriam realizados o Projeto Moinho estão sendo tratados pela Cia. como operações 
em descontinuidade. 2018 2017
Imóvel Sacadura Cabral e Rua do Livramento (I) 37.950 37.950
Terreno situado na Avenida Rodrigues Alves (I) 6.000 6.000
Terreno situado na Rua Antonio Lage (I) 10.000 10.000
Domínio útil do terreno na Avenida Rodrigues Venezuela (I) 1.500 1.500
Encargos financeiros (II) 18.151 15.660
Custos incorridos 17.311 17.310
Redução do valor irrecuperável – impairment (III) (11.903) (12.682)

79.010 75.738
(I) Os terrenos da Cia. são compostos da seguinte forma: • Direito sobre 69% dos pré-
dios de nos 28, 30, 32 e 34 na Rua do Livramento e nos 280, 286 e 290 da Rua Sacadura 
Cabral, todos localizados no centro da cidade do Rio de Janeiro; • Terreno situado 
na Avenida Rodrigues Alves, no centro da cidade do Rio de Janeiro – RJ, lado ímpar, 
esquina Impar da Rua Antonio Lage; • Terreno situado na Rua Antonio Lage, no centro
da cidade do Rio de Janeiro – RJ, lado ímpar, esquina par da Avenida Venezuela; • 
Domínio útil do terreno situado na Avenida Venezuela, no centro da cidade do Rio de 
Janeiro – RJ, designado por lote n° 209, do quarteirão 20, localizado do lado par; (II) 
Correspondente aos encargos financeiros das obrigações pela compra do terreno; 
(II) Em 31/12/2017, tendo em vista o processo de arbitragem movido pela Cia. contra 
ao antigo proprietário do terreno, a Administração avaliou o valor recuperável de seus 
ativos com base nas cláusulas pactuadas através do Contrato de compra e venda 
do terreno. A análise realizada pela Administração indica que o valor recuperável do 
ativo em 31/12/2018 é de R$ 79.010, fazendo com que fosse registrado uma provisão 
para perda no valor recuperável do ativo (“impairment”) de  R$ 11.903, conforme
demonstrado abaixo: 2017 2018 Saldo final
Estoque 88.420 90.912 90.912
Operações descontinuadas (65.172) (67.662) (67.662)
Provisão para impairment - - (11.903)

23.248 23.250 (1) 11.347
Valor a recuperar – Processo arbitral 10.566 11.347 (2) 
Valor do Impairment 12.682 11.903 (1-2)
b. Passivo -Movimentação do saldo das operações descontinuadas:
Obrigações por aquisição de imóveis em 31/12/2017(I) 65.172
Atualização monetária 2.490
Obrigações por aquisição de imóveis em 31/12/2018 (I) 67.662
(I) Obrigação por aquisição de imóveis - Referem-se às obrigações assumidas pela 
Cia., conforme escritura pública de promessa de compra e venda, junto a Bunge Ali-
mentos S.A., denominada BUNGE, em relação aos imóveis descritos e caracterizados, 
conforme nota explicativa 6, sendo pago como sinal o montante de R$ 3.327 e o saldo 
restante foi pactuado em três parcelas corrigidas pela variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). As três parcelas restantes, serão pagas da seguinte forma:
• R$ 2.218, quando da notificação da Bunge ao Município da Cidade do Rio de Janeiro,
o Estado do Rio de Janeiro e a União Federal, através dos órgãos competentes, para o 
exercício de preferência na aquisição dos imóveis. As duas parcelas remanescentes do 
preço pactuado, deveriam ser pagas da seguinte forma: • R$ 5.545, no ato da lavratura
da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda e imissão da posse dos imóveis; 
• R$ 47.360, em 48 parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 
30 dias após a data da assinatura da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda 
e as demais em igual dia dos meses subsequentes. A partir de dezembro de 2016, a 
Cia. suspendeu os pagamentos das parcelas devidas decorrente da obrigação por 
conta da aquisição dos imóveis em virtude do descumprimento por parte do vendedor 
de determinadas obrigações previstas e contrato, conforme divulgado na nota expli-
cativa1. Em 09/03/2017, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá 
processo de arbitragem visando anular o instrumento público de compromisso de
compra e venda entre a Cia. e o vendedor do terreno, Como consequência, a Cia. 
está tratando o assunto como operação em processo de descontinuidade. Os valores 
registrados em 31/12/2016, classificados como obrigação por aquisição do imóvel 
foram reclassificados para operações descontinuadas no passivo não circulante. 6. 
Transações com partes relacionadas: Representado basicamente por pagamentos 
efetuados pela Barleta Empreendimentos e Participações S.A., referentes a despesas 
da Cia. que serão reembolsadas. Sobre estas operações não incidem atualizações 
monetárias e/ou encargos financeiros e não possuem vencimento. 7. Patrimônio
Líquido: a. Capital social - O capital social, no valor de R$ 23.923 está representado 
por 37.485.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE 
realizada em 02/05/2017, foi deliberado pelos acionistas redução de capital no valor 
de R$ 10.937, reduzindo o capital social de R$ 37.485, para R$ 26.548 representado 
por 37.485.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE 
realizada em 05/09/2017, foi deliberado pelos acionistas redução de capital no valor 
de R$ 2.625, reduzindo o capital social de R$ 26.548, para R$ 23.923 representado 
por 37.485.100 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Até 31 de 
dezembro de 2017, foi integralizado o montante de R$ 3.391, restando R$ 359 como 
capital a integralizar. b. Resultado por ação - A Cia. apresentou um resultado por
ação de R$ 0,000019 por ação em 31/12/2018 ( prejuízo 0,000331 em 31/12/2017.
8. Despesas administrativas: 2018 2017
Serviços advocatícios, assessoria e consultoria (73) (199)
Despesas com publicidade e propaganda (22) (70)
Emolumentos judiciais e de cartório (15) (6)
Despesas com viagem (4) -
Despesas tributárias (1) (31)

(115) (306)
9. Resultado Financeiro: 2018 2017
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 32 667

32 667
Despesas financeiras
Despesas bancárias (1) (2)

(1) (2)
Resultado financeiro líquido 31 665
10. Apuração de IRPJ e CSLL: O valor apurado para o Imposto de renda (IRPJ) e 
contribuição social (CSLL) sobre o lucro real no período é o demonstrado abaixo:

IR/18 CSSL/18 IR/17 CSSL/17
Resultado antes da tributação e participação 694 694 (12.323) (12.323)
(+) Adições (i) - - 12.683 12.683
(-) Exclusões (ii) (778) (778) - -
Base de cálculo (84) (84) 360 360
Alíquotas nominais
IR e CS – 15% e 9%  -  - 66 32

 - - 66 32
(i) Refere - se basicamente provisão para impairment registrado no exercício. (ii)
Refere - se basicamente à reversão da provisão para impairment registrado no
exercício anterior. 11. Estrutura do gerenciamento de risco: A Administração da

Cia. tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de 
gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabe-
lecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites 
e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. 
Riscos de crédito -Risco de crédito é o risco de a Cia. incorrer em perdas decorrentes 
de um cliente ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da 
falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. A exposição máxima ao 
risco de crédito é representada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos no 
balanço patrimonial. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que a Cia. irá 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. 
A 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 reputação da Cia.. Risco de juros -A Cia. gerencia esse risco ponderando 
a contratação de taxas pós-fixadas e prefixadas. Essas contratações estão expostas 
ao risco de flutuações na taxa de juros em função da parte passiva das operações de 
dívidas referenciadas em CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexados 
ao CDI, neutraliza parcialmente o risco de taxa de juros.
A DIRETORIA. | Luciana dos Santos Uchoa - Contadora – CRC 081003/O-8-RJ

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
Aos Acionistas e Administradores da Ferrara Empreendimentos e Participações 
S.A. RJ-RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Ferrara Em-
preendimentos e Participações S.A. (“Companhia.”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ferrara Empreendi-
mentos e Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas operações e 
os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias 
empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sobre 
as demonstrações contábeis. Incerteza relevante relacionada com a continuidade 
operacional: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 das demonstrações 
contábeis, a Cia. instalou junto a Câmara de Comércio Brasil-Canadá processo 
de arbitragem visando anular o instrumento público de compromisso de compra e 
venda entre a Cia. e o vendedor do terreno, objeto econômico de sua existência. 
Como consequência, Cia. está tratando o assunto como operação em processo 
de descontinuidade, fator que indica a existência de incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da 
Cia. e do seu objeto econômico, que não mais se aplica. Nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse assunto. Ênfase: Operação descontinuada – Projeto 
Moinho - Conforme mencionado na Nota Explicativa n° 5, os terrenos adquiridos 
onde seriam realizados o Projeto Moinho estão em processo de descontinuidade 
pois, no entendimento da Cia. e de seus assessores jurídicos, a parte vendedora 
do imóvel descumpriu determinadas obrigações previstas em contrato e após as 
partes não terem chegado a um acordo com relação ao cumprimento das con-
dições resolutivos dispostas em contrato, em 09/03/2017, a Cia. instalou junto a 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá processo de arbitragem pleiteando receber 
parte do investimento efetuado no imóvel. Até o encerramento de nossa auditoria 
não havia uma decisão sobre o processo. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
e, pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de se-
gurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis-
torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 15/05/2019. 
Marcio Romulo Pereira - CT CRC RJ- 076774/O - 7. Grant Thornton Auditores 
Independentes - CRC SP-025.583/O-1 “S” – RJ.
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Netshoes não aceitará proposta 
da Centauro e cai 16%

A Netshoes comunicou ao mercado norte-americano 
que a proposta da Centauro “não fornece garantias sufici-
entes em relação à sua situação financeira” e não pode ser 
considerada como proposta superior à do Magazine Luíza 
e que existe grande probabilidade dessa proposta num pra-
zo previsível e curto. Para isso, o fato de a aprovação já ter 
sido concedida pelo Cade, autoridade antitruste brasileira 
em 22 de maio de 2019, “ significa a conclusão da incor-
poração em cinco dias úteis após a aprovação dos acioni-
stas. Em resposta à essa decisão as ações da Netshoes 
que fecharam no pregão da segunda-feira a US$ 3,68 na 
Bolsa de Nova York, caíram até 15,76% nesta terça-feira, 
e foram cotadas a US$ 3,10.

Ações da Braskem desvalorizam 17%
As ações preferenciais da Braskem, no pregão desta 

terça-feira, chegaram a registrar desvalorização de mais 
de 17% por causa da desistência da compra da empresa 
pelo grupo holandês LyondellBassel. O fim das nego-
ciações ocorreu por diversos fatores, mas o principal 
deles é a insegurança jurídica por conta da recuperação 
judicial da Atvos, a empresa de etanol do grupo Ode-
brecht, que controla a Braskem junto com a Petrobras. 
A dívida da Atvos tem como garantia ações da petro-
química. Além disso, a Odebrecht deu, em julho de 
2016, todas as ações ordinárias e preferenciais que pos-
sui na Braskem como garantia de empréstimos a cinco 
bancos: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, BNDES e 
Santander. Para alguns analistas, a forte baixa dos pa-
péis da Braskem pode ser uma boa oportunidade para 
compra.

Analistas acreditam na valorização da OI
Os gráficos da Apligraf usados pelo Monitor Mercan-

til estão sinalizando um movimento de alta para as ações 
da Oi. Para alguns analistas, isso vai acontecer caso a re-
cuperação judicial avance sem sobressaltos, conforme o 
planejado; a dívida da operadora pode diminuir e aliviar 
os acionistas. Em seguida, acreditam que a venda de ati-
vos para fazer caixa poderá proporcionar maior eficiência 
à sua operação. Além disso, a mudança no marco regu-
latório do setor de telefonia, em tramitação no Congresso 
Nacional.

CVM rejeita proposta da Brazal
Depois de analisar, a CVM recusou a proposta para um 

termo de compromisso da Brazal – Brasil Alimentos S.A. 
e resolveu dar continuação ao inquérito contra Gualtiero 
Schlichting Piccoli, diretor de Relações com os Investi-
dores da companhia por não ter apresentado os balanços 
desde 2014. O motivo: o valor contido na oferta foi con-
siderado baixo.

Dólar continua caindo
Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, nesta 

terça-feira sinalizou que existe abertura para a redução 
das taxas de juros e prometeu manter vigilância quanto 
às consequências da guerra comercial que, segundo ele, 
“não sabemos como ou quando essas questões serão re-
solvidas”. Como o corte dos juros nos EUA favorece 
países emergentes, como o Brasil, por conta do diferen-
cial das taxas, tornando mercados como o nosso mais 
atrativos para investimento, aumentou a sinalização da 
queda do dólar frente ao real. Na baixa do quinto dia 
consecutivo, a moeda norte-americana foi cotada a R$ 
3,85 e, segundo alguns analistas, deve chegar rapidam-
ente aos R$ 3,75.

Renner investe milhões em unidade sustentável
A Renner investiu R$ 6,2 

milhões em sua segunda loja 
na cidade de Maringá, região 
Norte do Paraná, seguindo 
padrões de responsabilidade 
ambiental. A inauguração 
da unidade é nesta quarta-
feira. Desde 2016, a maior 
varejista de moda do Brasil 
segue as premissas do Leed 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design), cer-
tificação internacional para 
construções sustentáveis. A 
Renner tem 349 operações 
no Brasil, sendo 18 no Pa-
raná. A marca também está 
presente no Uruguai, e neste 
ano já anunciou que chegará 
à Argentina.

“Todas as nossas lojas são 
pensadas cuidadosamente 
para proporcionar a melhor 
experiência de compra ao 
cliente, buscando superar 
suas expectativas. Com a 
nova unidade da Renner em 
Maringá, a população local 
poderá aproveitar ainda mais 
a crescente sinergia entre os 
canais físico e digital. Esta-
mos muito felizes e espera-
mos encantar, oferecendo 
moda em diferentes estilos”, 
ressalta a diretora de Opera-
ções da Lojas Renner, Fabia-
na Taccola.

A estimativa, calculada 
no projeto, é de que com 
técnicas de construção sus-

tentáveis o empreendimen-
to tenha consumo de água 
45% menor e de energia 
para iluminação 18% me-
nor do que um empreen-
dimento sem o uso dessas 
técnicas aplicadas nos pro-
jetos e obras.

Inserida nesse contexto, a 
unidade do Catuaí Shopping 
Maringá utiliza lâmpadas 
de LED em sua iluminação, 
equipamentos de altar efici-
ência, automação de todos 
os sistemas, além de dispor 
de cortinas de provadores e 
sacolas para uso dos clientes 
durante as compras confec-
cionadas em fio reciclado, 
que reaproveita resíduos têx-

teis gerados pela cadeia de 
fornecimento.

A nova operação conta 
também com o serviço de 
Venda Móvel, uma faci-
lidade que permite que o 
cliente finalize sua com-
pra de qualquer lugar da 
loja, com o auxílio de um 
colaborador, além de poder 
consultar a disponibilida-
de de produtos no local ou 
em unidades próximas em 
tempo real. A Venda Mó-
vel é uma das iniciativas 
da Renner para aprimorar 
a experiência de compra do 
cliente e utilizar a tecnolo-
gia para cumprir e reforçar 
sua proposta de valor.

Renova não poderá transferir 
complexo eólico à AES Tietê
Decisão foi 
anunciada  
pela Aneel

A diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) decidiu nesta terça-
feira negar um pedido da ge-
radora Renova Energia para 
a transferência à AES Tietê 
de parques de seu complexo 
eólico Alto Sertão III, cujas 
obras estão atualmente para-
lisadas.

Controlada pela estatal 
mineira Cemig, a Renova 
tenta vender o ativo. A em-
presa, em fase de reestrutu-
ração, enfrenta dificuldades 
financeiras nos últimos anos. 
As ações da Renova caíam 
mais de 25% no início da 
tarde desta terça-feira, após 
a decisão do órgão regula-
dor, conforme informou a 
Reuters.

Segundo balanço divulga-
do em maio, a Renova teve 
prejuízo de R$ 182,3 mi-
lhões no primeiro trimestre 
de 2019, 51,2% maior que as 
perdas de R$ 120,5 milhões 
apuradas em igual período 

de 2018. Também em base 
anual, a receita líquida da 
geradora desceu 65% para 
R$ 60,9 milhões.

A AES Tietê, da norte-
americana AES, apresentou 
em abril proposta de até R$ 
350 milhões e mais assun-
ção de quase R$ 1 bilhão em 
dívidas pelo complexo Alto 
Sertão III, incluindo as fases 
A e B do empreendimento.

Apesar do acordo por Alto 
Sertão III, Renova e AES 
Tietê haviam submetido o 
fechamento da transação ao 
cumprimento de condições 
precedentes que incluíam 
a aprovação pela Aneel da 
transferência do controle dos 
ativos.

Interessados

A chamada Fase A do com-
plexo eólico Alto Sertão III, 
na Bahia, vendeu a produção 
futura em leilões realizados 
pelo governo para atendimen-
to à demanda dos consumido-
res, enquanto a Fase B seria 
construída para comercializar 
energia no mercado livre de 
eletricidade.

A implementação dos pro-
jetos, no entanto, atrasou de-

vido a problemas financeiros 
da Renova após uma tentati-
va fracassada de associação 
com a norte-americana Su-
nEdison em 2015.

Desde então, a Renova 
passou a buscar comprado-
res para o empreendimento 
e chegou a anunciar um pri-
meiro acordo, com a cana-
dense Brookfield, posterior-
mente cancelado.

Depois, a elétrica come-
çou a negociar com a AES 
Tietê e chegou a negar uma 
primeira proposta antes de 
fechar negócio.

O atraso dos projetos, 
no entanto, levou a Aneel a 
abrir processo para analisar a 
revogação das autorizações 
concedidas à empresa, mes-
mo em meio às negociações 
para venda.

Nesta terça-feira, a dire-
toria da agência reguladora 
avaliava um pedido da Re-
nova para transferir à AES 
a chamada Fase B de Alto 
Sertão III, que se negado re-
sultaria no cancelamento das 
autorizações dessas usinas.

Mas a AES Tietê condi-
cionava todo o negócio à 
aprovação também da trans-
ferência da Fase A, bem 

como à não revogação dos 
contratos dessa etapa do pro-
jeto, que tem 87% das obras 
concluídas e energia já ven-
dida em leilões.

O diretor Efraim Cruz, 
relator do caso na agência, 
defendeu que essa condição 
não poderia ser acolhida, 
ainda mais porque as empre-
sas pediam isenções de pe-
nalidades por atraso.

Ele afirmou ainda que a 
eventual transferência dos 
empreendimentos não gera-
ria vantagens aos consumi-
dores, uma vez que as usinas 
da fase A do complexo ven-
deram sua energia a preços 
que, atualizados, são 41% 
superiores aos registrados 
em leilões mais recentes 
para viabilizar novas usinas.

Segundo ele, a opera-
ção poderia ser autorizada 
se gerasse benefícios “para 
mercado como um todo, não 
apenas para aquele que irá 
assumir os projetos”.

Ao final, a diretoria da 
Aneel decidiu negar a trans-
ferência à AES Tietê das usi-
nas da fase B de Alto Sertão 
III e ainda revogar as auto-
rizações concedidas para a 
construção dos parques.

Mercado de carbono de Guangdong encerra em queda
As cotas de emissões de 

carbono encerraram o pregão 
desta terça-feira em 22,81 
yuans (US$ 3,30) por tone-
lada, uma queda de 1,68% 
em relação a segunda-feira, 
segundo a Bolsa de Emis-
sões da China (Guangzhou), 
o maior mercado local de 
carbono do país. Foram ne-
gociadas nesta terça-feira 
106.509 toneladas de cotas 
no valor total de 448.497,58 
iuanes, conforme informou a 
agência Xinhua.

As cotas, oficialmente 
conhecidas como Cotas de 
Emissões de Guangdong 
(GDEA, na sigla em inglês), 
são licenças de emissões de 
dióxido de carbono concedi-
das às empresas. As empresas 
cujas emissões ultrapassam 
sua cota devem comprar co-
tas extras das autoridades ou 
no mercado, onde são comer-
cializadas as cotas não usadas 
das empresas que emitem me-
nos poluição. Desde sua aber-
tura em dezembro de 2013, o 

mercado comercializou cerca 
de 122,34 milhões de tonela-
das de GDEA, com um valor 
total de cerca de 2,4 bilhões de 
iuanes.

Futuros de petróleo

Os preços dos futuros de pe-
tróleo bruto também fecharam 
em queda nesta terça-feira na 
Bolsa Internacional de Energia 
de Shanghai. O preço do con-
trato de petróleo bruto mais ne-
gociado com entrega em julho 

caiu 16,5 iuanes (US$ 2,40), 
encerrando o pregão em 422,5 
iuanes um barril.

Nesta terça-feira, o volu-
me total de comércio dos 13 
contratos de futuros de pe-
tróleo bruto listados na bolsa 
chegou a 378.474 lotes, com 
um valor de 161,7 bilhões de 
iuanes. Em 26 de março do 
ano passado, a China lançou 
o comércio de futuros de pe-
tróleo bruto, também aberto 
para os investidores interna-
cionais.
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Petrobras Oi

Pão de Açúcar Cielo

Localiza Ecorodovias

As ações preferenciais da Petrobras terminaram cotadas a R$ 
25,99, com ganho de 1,72%. Os três indicadores semanais mos-
tram mercado vendido.

As ações preferenciais da Oi terminaram cotadas a R$ 1,61, 
com ganho de 0,67%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado comprado.

As ações preferenciais do Pão de Açúcar terminaram cotadas 
em R$ 87,76 com ganho de 0,63%. Um dos três indicadores se-
manais mostra mercado comprado e dois, vendido.

As ações ordinárias da Cielo terminaram cotadas a R$ 6,73, 
com ganho  de 0,45%. Os três indicadores semanais mostram 
mercado vendido.

As ações ordinárias da Localiza terminaram cotadas a R$ 
38,38, com valorização de 0,63%.  Os três indicadores semanais 
mostram mercado comprado

As ações ordinárias da Ecorodovias terminaram cotadas a 
R$ 9,44, com desvalorização de 0,21%. Os três indicadores se-
manais mostram mercado comprado.

DIÁRIO

acionista.com.br
Seu Site Capital

Abertura no setor de abastecimento de combustível
CNPE quer livre 
concorrência com 
novos agentes 
econômicos

O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
aprovou nesta terça-feira 
uma resolução para fomen-
tar a livre concorrência na 
atividade de abastecimento 
de combustível no Brasil. 
O objetivo é estimular a 
entrada de novos agentes 
econômicos para investi-
mentos e geração de em-
pregos no país, disse em 
nota o CNPE, órgão presi-
dido pelo ministro de Mi-
nas e Energia.

O pleito da venda direta 

de etanol pelas usinas não é 
unanimidade dentro do pró-
prio setor produtivo. Há re-
ceios sobre aumento de so-
negação e sobre a qualidade 
do combustível, se o produto 
não passar pelas distribui-
doras até chegar aos postos, 
destacou uma informação da 
Reuters.

No processo de resolução 
pró concorrência, a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) ficará encarregada 
de concluir os processos de 
tomada pública de contribui-
ção sobre as atividades de 
distribuição e de revenda de 
combustíveis no país.

Foi dado à ANP o prazo 
até 240 dias para avaliar ou-
tros temas atinentes ao abas-
tecimento de combustíveis 
que, não tenham sido men-

cionados na tomada pública 
de contribuição.

Conforme noticiou a 
agência Brasil, a fim de via-
bilizar esse processo, o con-
selho definiu um prazo de 
180 dias para que algumas 
metas sejam cumpridas por 
autoridades do setor. “Ao 
Ministério da Economia ca-
berá avaliar a implementa-
ção da monofasia tributária 
para a livre concorrência”, 
disse, por meio de nota o 
CNPE, após a reunião no 
Ministério de Minas e Ener-
gia.

Tributação concentrada
Também conhecida por 

tributação concentrada, a 
tributação monofásica é um 
mecanismo similar à substi-
tuição tributária, no sentido 
de atribuir a um determina-
do contribuinte a respon-

sabilidade pelo tributo de 
toda uma cadeia de produto 
ou serviço. Quanto à venda 
direta de etanol, segundo o 
CNPE, é necessário, antes, 
a aprovação de uma lei que 
estabeleça a monofasia tri-
butária federal.

Ainda segundo a resolu-
ção aprovada caberá ao Mi-
nistério de Minas e Energia 
preparar estudos sobre mo-
delos de negócios e arran-
jos societários entre agen-
tes regulados, de forma a 
subsidiar a formulação de 
medidas voltadas para a am-
pliação da competitividade 
do setor, bem como a articu-
lação, junto aos órgãos perti-
nentes, visando o combate à 
sonegação e à adulteração de 
combustíveis, práticas que, 
segundo o CNPE, distorcem 
a concorrência no setor.

BNDES aprova R$ 100 milhões 
para fábrica de medicamentos

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) aprovou o 
financiamento de R$ 100 mi-
lhões para a Cimed Indústria 
de Medicamentos. Os recur-
sos destinam-se à implemen-
tação de uma nova unidade 
em Pouso Alegre (MG) para 
produção de medicamentos 
genéricos e similares. A fá-
brica produzirá genéricos 
e similares, medicamentos 
mais baratos e que já podem 
ser utilizados no tratamento 
de 95% das doenças conhe-
cidas.

A fábrica terá cerca de 35 
mil m². Após a conclusão 
das obras, a capacidade de 
produção de medicamentos 
sólidos orais da Cimed será 
ampliada em 35%. Estima-
se a criação de mais de 100 
novos postos de trabalhos di-
retos, grande parte composta 
por empregos de alta quali-
ficação para profissionais 
como farmacêuticos, enge-
nheiros e químicos.

A implantação do projeto 
incorporará à linha de fa-
bricação equipamentos que 
diminuirão a manipulação 
de materiais e o transbordo 
de matéria-prima, reduzindo 
o tempo de produção. Além 
de ampliar a produtividade 
da fábrica e gerar maior se-
gurança ao processo, a im-
plementação de novas tecno-
logias terá impacto positivo 
sobre os custos dos produtos.

“Os investimentos tam-
bém contribuirão para redu-
ção do impacto ambiental da 
atividade industrial já que a 
água utilizada no processo 
produtivo será reaproveitada 
nas atividades de apoio. Ou-
tras medidas previstas são 
instalação de sistema de ilu-

minação de baixo consumo, 
diminuição do uso de água e 
redução da geração de resí-
duos da produção”, disse o 
BNDES.

Empresa

Fundada há 40 anos, a Ci-
med é uma empresa nacional 
conta com duas plantas em 
Pouso Alegre e produz cer-
ca de 600 itens, englobando 
medicamentos isentos de 
prescrição, genéricos, simi-
lares e equivalentes, além 
de vitaminas, produtos de 
higiene e beleza e de saúde 
e nutrição. Além do projeto 
da nova planta, a companhia 
vem investindo em Pesquisa 
& Desenvolvimento e lan-
çou em 2017 sete novos pro-
dutos.

O setor de fármacos bra-
sileiro apresentou vendas de 
cerca de R$ 75 bilhões em 
2018, de acordo com dados 
do Sindicato das Indústrias 
do Mercado Farmacêuti-
co. Entre 2015 e 2018, ele 
apresentou crescimento de 
8,55% ao ano, índice bem 
superior à taxa anual do PIB, 
que foi de cerca de 3,3%, o 
que evidencia a força do se-
tor.

Genéricos e similares

Produzidos a partir do 
mesmo princípio ativo dos 
medicamentos de referência, 
os medicamentos genéricos 
têm a mesma indicação te-
rapêutica deles. Atualmente, 
95% das doenças conhecidas 
já podem ser tratadas com 
genéricos. Em 2018, eles fo-
ram responsáveis por cerca 
de 35% do volume de ven-
das do varejo farmacêutico.

Executivo pede crédito para 
quitar despesas correntes

Os líderes dos partidos 
na Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização (CMO) dis-
cutiram  nesta terça-feira o 
parecer do deputado Hildo 
Rocha (MDB-MA) sobre o 
projeto de crédito suplemen-
tar em que o Executivo pede 
autorização do Congresso 
Nacional para quitar, por 
meio de operações de crédi-
to, despesas correntes de R$ 
248,9 bilhões (PLN 4/2019), 
informou a agência Câmara 
Notícias.

A votação do parecer 
de Hildo Rocha na comis-
são está marcada para esta 
quarta-feira, às 10 horas, 
no plenário 2. “De maneira 
simplificada, é como alguém 
pegar dinheiro emprestado 
no banco para pagar o alu-
guel”., disse Hildo Rocha 
que rejeitou duas emendas 
e recomendou a aprovação 
do texto original do execu-
tivo.

A maior parte das despe-
sas envolvidas (R$ 201,7 
bilhões) corresponde a bene-
fícios previdenciários, como 
pensões e aposentadorias, 
mas estão incluídos gastos 
com o Bolsa Família, Be-
nefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e Plano Safra, 
entre outros itens. Sem a 
autorização do Congresso, 
faltará dinheiro para cobrir 
esses gastos ainda este mês.

A Constituição proíbe a 
realização de operações de 
crédito (emissão de títulos 
públicos) que excedam as 
despesas de capital (inves-
timentos e amortizações de 
dívida). Essa “regra de ouro” 
só pode ser contornada por 
meio de créditos suplemen-
tares ou especiais com finali-
dade específica e aprovados 
pelo Congresso por maioria 
absoluta - pelo menos 257 
deputados e 41 senadores. O 
PLN 4/2019 busca essa au-
torização.



FinanceiroMonitor Mercantil  n 11Quarta-feira, 5 de junho de 2019

Gas Natural Serviços S.A.
CNPJ/MF Nº 04.300.126/0001-32

INFORME ANUAL 2018
EMPRESAS NÃO REGULADAS DO 
GRUPO NATURGY NO BRASIL

Em julho de 2018 o então Grupo Gas Natural Fenosa, controlador e operador 
técnico desta empresa, modificou sua marca passando a ser denominado 
Naturgy. Em continuação a essa mudança, todas as empresas operadas 
e controladas pelo Grupo no Brasil também passaram a incorporar a nova 
marca em sua identidade visual, porém sem alteração da razão social.
Esta distribuidora de gás passou, a partir de 10/12/2018, a ter uma marca 
única: Naturgy. A nova marca e identidade visual da empresa não decorrem 
e nem resultam em mudança do seu controle acionário, nem em qualquer 
alteração de sua composição acionária ou de sua administração. As atuais 
razões sociais das empresas não sofrem alteração, contudo, todas serão 
apresentadas por meio da nova marca Naturgy.
A mudança de marca foi precedida de comunicação à Agencia Reguladora de 
Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA e, 
desde o seu lançamento, passou a ser divulgada amplamente, a fim de informar 
não apenas ao mercado, aos acionistas e investidores da empresa, mas também 
a todos os seus clientes, prestadores de serviços e parceiros comerciais.
Acreditamos que todas as empresas do Grupo no Brasil vão se beneficiar 
com a renovação trazida pela nova marca. No caso da CEG, a Naturgy dará 
continuidade à história de 164 anos de desafios e conquistas da tradicional 
distribuidora do Rio de Janeiro. Uma história com mais de um milhão de 
clientes, importantes realizações e parceiros de grande valor.

Em 2018 foi possível observar uma recuperação da economia, embora 
ainda lenta, com um aumento de 1,1% do PIB frente a 2017, e um índice de 
desemprego ainda elevado, em 12,3% ao final de 2018.
Nova redução da taxa básica de juros SELIC, de 7% para 6,5% no ano, 
representa novo recorde, atingindo o menor nível histórico. O Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial que mede a inflação 
no país, sofreu um pequeno aumento frente a 2017 fechando em 3,75%, 
porém dentro da meta do Governo. 
Apesar de controlada, a inflação foi impactada pela disparada dos preços dos 
combustíveis e custo dos transportes, fatos que culminaram na greve dos 
caminhoneiros, que durou 11 dias, no final de maio de 2018, paralisou o país e 
resultou no desabastecimento de alimentos, elevando os preços também de 
diversos itens de hortifrúti, afetando a produção, o consumo e assim o PIB de 2018. 
O dólar atingiu altas históricas ao longo do ano, mas fechou cotado a R$ 3,90. 
Em um contexto otimista do mercado, o Ibovespa fechou o ano com alta de 
15%, cotado a 87.887,26 pontos.
No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país informada no 
Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural emitido pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), em dezembro de 2018, foi de 944,1 milhões de barris, com 
média diária de 2.586 Mbbl/d, apresentando uma redução de 1% em relação 
à produção de petróleo realizada em 2017. Já a produção de gás natural, em 
2018, correspondeu a 40,8 bilhões de m3, com média diária de 111 MMm3/d. 
Neste caso, apresentando um aumento de 1% em relação a 2017. 
De acordo com a Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras 
de Gás Canalizado), o volume total de gás natural consumido no país em 
2018, com média de 64 milhões de m3/dia, foi 2,8% inferior ao volume 
consumido em 2017. Essa redução foi impactada pelo menor consumo das 
termelétricas (menos 11,4% frente a 2017), especialmente a partir de outubro 
de 2018, após a decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 
(CMSE) de desligar as termelétricas despachadas fora da ordem de mérito. 
Em todo o país, todos os demais segmentos consumiram volumes de gás 
acima do registrado em 2017. A indústria registrou um crescimento de 4,3% 
no consumo nacional frente a 2017, apontando para uma recuperação do 
setor. O consumo de gás natural veicular (GNV) apresentou aumento de 
12,25% em 2018, favorecido pelo aumento frequente dos valores dos demais 
combustíveis e pela greve dos caminhoneiros, que causou escassez dos 
demais combustíveis e acabou por favorecer o aumento de conversões de 
veículos para o gás natural e, consequentemente, o aumento das vendas 
do setor. No comércio, o consumo nacional teve uma alta de 7,94%. O 
desempenho do consumo de gás residencial mostra um incremento de 7,05% 
e na cogeração de energia o aumento correspondeu a 7,28% frente a 2017.

A Missão da Companhia é atender às necessidades energéticas da 
sociedade, proporcionando aos nossos clientes serviços e produtos 
de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos acionistas 
uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a 
possibilidade de desenvolver suas competências profissionais.
A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo crescimento, 
com presença multinacional, que se distingue por proporcionar uma qualidade 
de serviço excelente aos seus clientes, uma rentabilidade sustentável aos seus 
acionistas, uma ampliação das oportunidades de desenvolvimento profissional 
e pessoal aos nossos empregados e uma contribuição positiva à sociedade, 
atuando com um compromisso de cidadania global.

Os Valores que guiam a forma de agir da Companhia são: 
•Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e

satisfazer as necessidades de nossos clientes. Queremos proporcionar-
lhes um serviço excelente e ser capazes de dar-lhes uma resposta imediata 
e eficaz.
• Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos

coletivos e individuais e tomamos decisões em função de seu impacto na
consecução dos objetivos de nossa Visão, assegurando o cumprimento
dos compromissos adquiridos.
• Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte

estratégico que transcende os interesses econômicos imediatos,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e social,
tanto a curto como a longo prazo.
• Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho

respeitoso com os nossos empregados, colaborando para sua formação
e desenvolvimento profissional. Propiciamos a diversidade de opiniões,
perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações.
• Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social

corporativa, proporcionando à sociedade nossos conhecimentos,
capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos lucros
à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para
conhecer suas necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que
incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo.
• Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com

honestidade, retidão, dignidade e ética, contribuindo assim para o aumento 
da confiança da sociedade na nossa empresa. A Direção do grupo agirá
com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas.

Presente em mais de 30 países e atendendo a mais de 23 milhões de 
clientes nos mercados de gás e eletricidade nos cinco continentes, a Naturgy 
Energy Group S.A. é uma multinacional sediada na Espanha. 
No Brasil, o Grupo Naturgy detém a concessão de três distribuidoras de 
gás: a Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG, a CEG 
RIO S.A. – que distribuem gás para residências, comércios, indústrias, 
postos de GNV e termelétricas instaladas no Estado do Rio de Janeiro – e a 
Gas Natural São Paulo Sul S.A., empresa que distribui gás para o mercado 
convencional na região sul de São Paulo. 
Além das distribuidoras de gás no Brasil, também integram o Grupo as 
empresas Gas Natural do Brasil, a Gas Natural Fenosa Engineering Brasil 
e a Gas Natural Serviços – que passou a denominar-se Naturgy Soluções 
após a mudança da marca do Grupo.
Relatório Anual da Gás Natural Serviços S.A. (nome fantasia Naturgy Soluções)
A Naturgy Soluções é a empresa do grupo que atua em ambiente não 
regulado, com o objetivo de agregar valor e fidelizar os clientes das 
atividades reguladas, impulsionando assim os resultados do grupo no país. 
Suas principais atividades são a comercialização de planos de assistência 
domiciliar, venda de equipamentos e projetos de soluções energéticas e de 
eficiência, como: compressão de gás natural em bases próprias e terceiras; 
climatização a gás e elétrica de ambientes, geração e cogeração de energia 
utilizando gás natural como combustível, soluções de aquecimento de água 
de uso sanitário e industrial, sistemas solares fotovoltaicos e iluminação LED. 
Esta atividade de projetos e serviços afins ao fornecimento de gás natural gera 
mais alternativas e segurança na utilização das instalações e equipamentos 
a gás, promove fidelização e incremento de consumo de gás natural. Além 
disso, conforto, praticidade e inovação são conceitos intrínsecos à proposta 
de criação de valor na experiência dos clientes.  
Em 31.12.2018, a Naturgy Soluções alcançou 114.023 clientes residenciais 
em sua carteira, com um aumento de 23.829 clientes frente a 2017. 
Adicionalmente, realizou 103.898 operações (serviços de assistência técnica 
de planos a gás, elétrico e avulso) nos clientes residenciais e de pequeno 
comércio, um crescimento de 17% com relação ao ano de 2017. 
Na área de soluções energéticas e de eficiência, a GNS encerrou com 354 
contratos em vigor a 31.12.2018, ou seja, 33 contratos a mais do que no 
encerramento do exercício anterior (2017). Assim, obteve um aumento de 
10% frente ao ano anterior.
Em 2017, o EBITDA da Naturgy Soluções totalizou 9,7 MR$, e em 2018 
avançou para 12,2 MR$, com crescimento relevante de 26%. 

Conta de Resultados (R$ mil) 2018 2017 Variação
(R$)

Variação 
(%)

Receita líquida das vendas e 
serviços 41.991 42.705 (714) -1,67%

Lucro bruto 17.636 15.907 1.729 10,87%
Lajida (Ebitda) 10.092 9.693 399 4,12%
Lucro operacional 1.108 2.289 (1.181) -51,59%
Lucro líquido do exercício 1.914 1.962 (48) -2,45%
Margem Bruta 42,00% 37,25% 4,75% -12,75%

LAJIDA 2018 2017 Variação
(R$)

Variação 
(%)

Lajida (R$ mil) 10.092 9.693 399 4,12%
Lucro líquido do exercício 1.914 1.962 (48) -2,45%
Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 1.233 459 774 168,63%
Depreciação e amortização 8.954 6.381 2.573 40,32%

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Naturgy Soluções estava 
representado por 492.767.522 ações todas ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista
Quantidade 

de Ações 
Ordinárias

Percentual 
Capital 

Votante
Gas Natural do Brasil S.A. 100.000 0,02%
Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. 492.667.522 99,98%
Total de Ações 492.767.522 100,00%

Katia Brito Repsold Bianca Giovanna Wanderley Mascaro
Diretora-Presidente Diretora Comercial
Jorge Henrique da Silva Baeta Eduardo Cardenal Rivera
Diretor Econômico-Financeiro Diretor Técnico

A Gas Natural do Brasil S.A. (GNB), foi criada em 1997 com a finalidade 
de participar no capital de outras empresas, prestar serviços de assessoria 
energética, elaborar estudos de viabilidade e de mercado, além da 
participação em projetos e programas de termogeração e termoeletricidade.
A manutenção da empresa no Brasil reflete o interesse do Grupo em ampliar 
sua estratégia de atuar visando potencializar o desenvolvimento de redes 
de distribuição de gás natural no país, inclusive podendo realizar futuros 
investimentos através dela.

Conta de Resultados (R$ mil) 2018 2017 Variação
(R$)

Variação 
(%)

Outras receitas 380 359 21 5,85%
Lajida (Ebitda) 307 (1) 308 30800,00%
Lucro líquido do exercício 225 1 224 22400,00%

LAJIDA 2018 2017 Variação
(R$)

Variação 
(%)

Lajida (R$ mil) 307 (1) 308 30800,00%
Lucro líquido do exercício 225 1 224 22400,00%
Tributos sobre o lucro (IR/CSLL) 47 - 47 -

Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da GNB estava representado 
por 10.000 ações todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de 
propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista
Quantidade 

de ações 
ordinárias

Percentual 
Capital

Gas Natural Serviços S.A. 1,00 0,01%
Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. 9.999,00 99,99%
Total de Ações 10.000,00 100,00%

Katia Brito Repsold Jorge Henrique da Silva Baeta
Diretora-Presidente Diretor Geral

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 7.712 15.329
Contas a receber de clientes (Nota 7) 9.156 9.580
Transações com partes relacionadas (Nota 8) 1.144 618
Cessão de crédito (Nota 10) 179 57
Tributos a recuperar (Nota 11) 2.378 2.734
Adiantamento a Fornecedores 2.310 6.966

22.879 35.284
Não circulante

Contas e receber de clientes (Nota 7) 4.904 7.016
Tributos a recuperar (Nota 11) 77 975
Depósitos judiciais 294 281

5.275 8.272
Investimentos 1 1
Intangível (Nota 12) 1.520 27
Imobilizado (Nota 12) 59.648 43.345

61.169 43.373
Total do ativo 89.323 86.929

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante

Fornecedores (Nota 13) 3.919 5.265
Obrigações trabalhistas 474 565
Tributos a recolher (Nota 14) 638 1.102
Transações com partes relacionadas (Nota 8) 2.384 22

7.415 6.954
Não circulante

Credores diversos 27 27
Provisão para contingências (Nota 15) 51 32

78 59
Total do passivo 7.493 7.013
Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social 90.249 90.249
Prejuízos Acumulados (8.419) (10.333)

Total do patrimônio líquido 81.830 79.916
Total do passivo e patrimônio líquido 89.323 86.929

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A Gás Natural Serviços (“GNS” ou a “Companhia”) localiza-se na cidade
do Rio do Janeiro e integra o grupo espanhol Naturgy Energy Group
(“Grupo”) cuja sede está provisoriamente em Madri - Espanha. É uma
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 27 de novembro
de 2000 e tem como principais atividades a compressão de gás natural
veicular em postos de combustíveis, climatização de ambientes,
comercialização de produtos e serviços a clientes residenciais e
comerciais do Grupo no país.
Em linha com seus objetivos estratégicos de expansão, aliado a
oportunidades de mercado decorrentes da atual situação energética do
país, a Companhia vem ampliando nos últimos anos seus negócios no
segmento de geração elétrica, cogeração e iluminações LED.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela
Administração da Companhia em 30 de maio de 2019.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo
disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor, exceto por determinados instrumentos 
financeiros mensurados ao valor justo.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs).
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 

das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros 
investimentos de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um risco insignificante de mudança de valor (Nota 6).

2.3.	Instrumentos	financeiros
2.3.1. Classificação

Ativos e passivos financeiros são classificados, no reconhecimento 
inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo 
por meio do resultado. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2018 2017
Receita líquida (Nota 17)  41.991 42.704
Custo dos serviços prestados (Nota 18)  (24.355) (26.797)

Lucro bruto  17.636 15.907
Receitas e despesas gerais e administrativas 

(Nota 19)  (16.528) (13.618)
Lucro operacional  1.108 2.289

Receitas financeiras  2.355 555
Despesas financeiras  (316) (423)
Resultado financeiro, líquido (Nota 20)  2.039 132

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
social  3.147 2.421
Imposto de renda e contribuição social do 

exercício (Nota 14)  (1.233) (459)
Lucro líquido do exercício  1.914 1.962
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 1.914 1.962
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 1.914 1.962
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
Social

Prejuízos 
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2016 60.243 (12.295) 47.948

Prejuízo do exercício - 1.962 1.962
Aumento de capital 30.006 - 30.006

Em 31 de dezembro de 2017 90.249 (10.333) 79.916

Lucro líquido do exercício - 1.914 1.914
Em 31 de dezembro de 2018 90.249 (8.419) 81.830
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 3.147 2.421
Ajustes

Depreciação e amortização 8.956 6.401
Juros, variações monetárias e cambiais sobre 

empréstimos e contingências (15) (173)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 199 215
Provisão para Contingência 19 15
Baixa líquida de ativo intangível sem venda - 2

12.306 8.881
Variações nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes 2.337 (2.733)
Tributos a recuperar 1.254 (1.191)
 Cessão de Crédito (122) (51)
Adiantamento a Fornecedores 4.656 (3.790)
Demais contas e despesas a pagar - -
Fornecedores (1.346) 49
Obrigações Trabalhistas (91) 6
Depósitos Judiciais 1 -
Tributos a recolher (464) (369)
Partes relacionadas 1.836 1.204

2018 2017
Caixa proveniente das operações 20.367 2.006

Imposto de renda e contribuição social pagos (1.232) -
Caixa Líquido proveniente das atividades 

operacionais 19.135 2.006
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado (25.191) (24.209)
Aquisição de intangível (1.591) -
Baixa líquida de imobilizado 30 -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (26.752) (24.209)
Fluxo	de	caixa	das	atividades	de	financiamentos

Amortização de empréstimos - (14)
Ingresso de empréstimos - -
Integralização de Capital - 30.006

Caixa Líquido proveniente das atividades de 
financiamento - 29.992

Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa (7.617) 7.789
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 15.329 7.540
Caixa	e	equivalentes	de	caixa	no	final	do	exercício 7.712 15.329

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro 
e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as 
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia 
inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido 
dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que 
não contenham um componente de financiamento significativo ou para as 
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensurados 
pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47. 
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo 
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. 
Esta avaliação é executada em nível de instrumento. 

2.3.2. Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são 
reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para 
todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio 
do resultado. Os ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio de 
resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da 
transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos e passivos 
financeiros são baixados quando os direitos de receber ou a pagar dos fluxos 
de caixa dos investimentos ou obrigações tenham vencido ou tenham sido 
transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, 
significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, 
usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados na demonstração do resultado como despesa ou receita 
financeira no período em que ocorrem.

2.3.3.  Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
reportado no balanço patrimonial quando há um direito de compensar 
os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa base 
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.3.4.  Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência 
objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado 
e as perdas por impairment são incorridos somente se há evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos 
após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e 
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa 
futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que 
pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência 
objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de seis

meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento 

dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro

devido às dificuldades financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável

nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de
ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos,
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os
ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: (a) mudanças
adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo
na carteira; (b) condições econômicas nacionais ou locais que se
correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença entre 
o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) 
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O
valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na
demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido
até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para
medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada 
de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia
pode mensurar o impairment com base no valor justo de um instrumento
utilizando um preço de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a 
diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu 
após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação
de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.

2.4. Contas a receber de clientes e perdas estimadas para créditos de 
liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber 
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal 
das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente 
a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo 
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo, menos as perdas esperadas para créditos de liquidação 
duvidosa (“PECLD” ou “impairment”).
As perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa são 
estabelecidas quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia 
não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os 
prazos originais das contas a receber. O valor da provisão é a diferença 
entre o valor contábil e o valor recuperável.

2.5. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo 
ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, 
somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. 
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida 
ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar 
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada 
demonstrado na Nota 12.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado (Nota 2.6).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos no grupamento 
“Despesas operacionais” na demonstração do resultado.

2.6. Impairment	de	ativos	não	financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à 
amortização, são testados anualmente para identificar eventual 
necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos 
que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de 
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede 
seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor 
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. 
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não 
financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, 
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment na data de apresentação do balanço.

2.7. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 
ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo 
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido 
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da 
fatura correspondente.

2.8. Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são 
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As 
provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser 
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, 
a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no 
tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

2.9. Capital social
As ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.

2.10. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber da prestação de serviços ou por aluguel de equipamentos. 
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos 
futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a 

seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, 
levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as 
especificações de cada venda.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.
a) Venda de serviços

A receita pela prestação de serviços é reconhecida quando da
conclusão dos serviços prestados, na medida em que todos os
custos relacionados aos serviços são mensurados confiavelmente.

b) Aluguel de equipamentos
A receita pelo aluguel de equipamentos é reconhecida tendo como
base os contratos vigentes até a data-base do balanço, sendo
reconhecida concomitantemente ao período em que o equipamento
está arrendado.

c) Cessão de crédito
Consiste na venda dos direitos de recebimento pela venda de
produtos ou serviços de clientes do Grupo Gas Natural Fenosa
às empresas do Grupo. O reconhecimento desta receita é feito no
momento da transferência dos créditos.

d) Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.

2.11. Normas novas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
As seguintes novas normas foram emitidas, mas não estão em vigor para 
o exercício de 2018. A adoção antecipada de normas não é permitida, no 
Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
• CPC 06 (R2) - “Operações de Arrendamento Mercantil” - emitido pelo CPC

é equivalente à norma internacional IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro
de 2016 em substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06
(R1), equivalente à norma internacional IAS 17). Com essa nova norma,
os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos 
futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto
prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e
mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos
arrendadores ficam substancialmente mantidos. 
O CPC06 (R2) entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º
de janeiro de 2019 e substitui o CPC06 - “Operações de Arrendamento 
Mercantil” e correspondentes interpretações. A administração não
identificou impactos materiais na sua adoção.

2.12. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos as alterações das normas que foram adotadas pela 
primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018.
• CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” aborda a classificação, a

mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A
versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência 
para 1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no CPC 38, que diz
respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros.
As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de
classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment
para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas, em
substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização
das exigências para adoção da contabilidade de hedge. A Administração 
entende que as novas orientações do CPC 48 não têm impacto
significativo na classificação e mensuração dos seus ativos financeiros.

• CPC 47 - “Receita de Contratos com Clientes” - essa nova norma traz
os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração 
da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no
princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem
ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de controle
substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela entra em vigor em 1º
de janeiro de 2018. A Companhia realizou estudo que a aplicação da
nova norma não afeta a forma de contabilização existente.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo.
a) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com
base na perda esperada e no julgamento da Companhia sobre sua
capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os
prazos originais do contas a receber.

b) Vida útil do ativo imobilizado
A vida útil dos ativos classificados no ativo imobilizado reflete o
período em que se espera que os benefícios econômicos futuros
sejam consumidos pela Companhia. Anualmente a Companhia
revisa a vida útil desses ativos.

c) Provisão para contingência
A Administração da Companhia, com base na opinião de seus
consultores jurídicos, estabelece o valor da provisão para
contingências, a qual reflete os montantes das prováveis saídas
de recursos para liquidação das obrigações decorrentes de ações
judiciais de naturezas cíveis, trabalhistas e tributárias.

4. Gestão	de	risco	financeiro
4.1.	Fatores	de	risco	financeiro

As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de 
mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de juros), risco de crédito 
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se 
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, segundo as 
políticas aprovadas pela Administração. A Diretoria Financeira identifica, 
avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros. A 
Administração estabelece princípios, por escrito, para a gestão de risco, 
bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de 
juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não 
derivativos e investimento de excedentes de caixa.
A Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de 
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de 
contratação de operações de derivativos para proteger, parte ou total de 
seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas. Em 31 
de dezembro de 2018, não existia nenhum derivativo contratado com a 
finalidade de proteção à exposição dessas taxas de juros.
a) Risco de mercado

i) Risco cambial
A Companhia não possui transações relevantes em moeda
estrangeira e, por isso, não há risco cambial.

ii) Risco com taxa de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia
incorrer em perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros
que aumentam as despesas financeiras relativas a empréstimos
e financiamentos captados no mercado.
A Companhia não está sujeita de maneira significativa a oscilações
nas taxas de juros.

b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos 
em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de
crédito a clientes. A concentração de risco de crédito com respeito
às contas a receber é minimizada devido à grande base de clientes.
Uma provisão para contas de cobrança duvidosa é estabelecida
em relação àqueles que a Administração acredita que não serão
recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos
ou impaired pode ser avaliada mediante referência às classificações
externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre
os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia concentra 
100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de
primeira linha. Com relação às contas a receber, os ativos vencidos
e não impaired referem-se a clientes sem histórico de perda.

c) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de
liquidez para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender
às necessidades operacionais. A previsão de fluxo de caixa é
realizada pelo departamento de Finanças.

5. Instrumentos	financeiros	por	categoria
Ativos	financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado
ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro
da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação
de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo
como um todo:
Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data
de mensuração.
Nível 2 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou
indiretamente observável.
Nível 3 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao
valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com 
base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração
do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
Ativos Financeiros 2018 2017
Avaliados ao valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa (Nível 1) 7.712 15.329

Custo amortizado
Contas a receber de clientes 14.060 16.596
Transações com partes relacionadas 1.144 618

22.916 32.543
Passivos Financeiros 2018 2017
Custo amortizado

Contas a pagar de partes relacionadas 2.384 22
Fornecedores 3.919 5.265

6.303 5.287
6. Caixa e equivalentes de caixa

2018 2017
Caixa e bancos 7.712 4.043
Aplicação - 11.286

7.712 15.329
7. Contas a receber de clientes

2018 2017
Contas a receber por aluguel e venda de

equipamentos e serviços 18.925 21.262
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(impairment) (4.865) (4.666)
14.060 16.596

Circulante 9.156 9.580
Não circulante 4.904 7.016
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo: 

2018 2017
A vencer 9.564 13.382
Vencidas
Até três meses 2.560 2.685
De três a seis meses 1.936 529
Acima de seis meses 4.865 4.666

18.925 21.262
A movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa segue 
demonstrada abaixo:

2018 2017
Em 1º de janeiro (4.666) (4.451)
Provisão para impairment de contas a receber (199) (215)
Em 31 de dezembro (4.865) (4.666)
A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das 
demonstrações financeiras é o valor contábil das contas a receber 
demonstrada acima. A Companhia não ofereceu nenhum título como garantia.

8. Transações com partes relacionadas
Ativo 
circu-
lante

Passivo 
circu-
lante

Re- 
ceitas

Custos 
e des-
pesas

Companhia Distribuidora de Gás 
do Rio de Janeiro (a) 972 1.109 168 3.241

CEG RIO S.A. (a) - - - 103
Gás Natural México (b) 60 - 522 4
Gás Natural Colômbia (b) - - 874 20
Gás Natural Peru (b) 81 - 646 -
Comercializadora Metrogas (b) - - 122 -
Gas Natural SDG S.A. (c) 31 1.275 - 1.276
Em 31 de dezembro de 2018 1.144 2.384 2.332 4.644
Em 31 de dezembro de 2017 618 22 2.720 373
(a) Decorrem de operações de serviços e aluguel de equipamentos,

locação de espaço e assessoria de pessoal.
(b) Decorrem de operações de apoio operacional (COIL).
(c) Decorrem de despesas com serviços informáticos.

9. Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Companhia, em 2018 e 2017, não efetuou pagamento aos administra-
dores em virtude de estes serem pagos por outras empresas do Grupo.

10. Cessão de crédito
Em linha com a estratégia de expansão e consolidação de novos
negócios, a Companhia percebeu a oportunidade de desenvolver
e comercializar produtos e serviços a clientes do Grupo Gas Natural
Fenosa no Brasil com o objetivo de gerar valor agregado ao gás natural
através de soluções para o dia a dia dos clientes.
Buscando gerar comodidade para os clientes do Grupo, foi estabelecido
um acordo com a CEG, em março de 2010, onde se estabeleceu que a
cobrança dos produtos e serviços vendidos aos clientes será realizada
através da conta de consumo de gás, gerando, dessa forma, valor
agregado aos clientes.
O desenho operacional consiste em, depois de formalizada a venda pela
Companhia ao cliente, ceder a totalidade desses recebíveis à CEG para
que se encarregue de cobrá-los nas contas de consumo de gás. A referida
cessão de crédito é realizada mediante um desconto financeiro de 10%, com
objetivo de remunerar a CEG pelo serviço de emissão do faturamento.

11. Tributos a recuperar
2018 2017

Imposto de renda (a)  285 165
Contribuição social (a)  312 221
ICMS a recuperar (b)  96  994 
INSS a recuperar (c)  790 1.068
Imposto de renda retido na fonte (d) 542 1.261
Outros impostos a recuperar  430 -

2.455 3.709
Circulante  2.378  2.734 
Não circulante  77 975
(a) Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e à

contribuição social.
(b) Refere-se, principalmente, a ICMS a recuperar incidente sobre

compras de ativo fixo.
(c) Refere-se a encargo retido sobre serviços contratados.
(d) A variação ocorrida refere-se a impostos prescritos.

12. Imobilizado e Intangível

Edifi- 
cações

Máquinas 
e equipa- 

mentos

Móveis  
e uten- 

sílios
Veí- 

culos Hardware
Benfei- 

torias
Instala-

ções GE

Obras  
em an- 

damento Total
Intan- 
gível

Saldos em 1º de janeiro de 2017 - 22.726 16 540 123 1.838 273 - 25.517 47
Aquisição - 22.761 - - 61 1.131 256 - 24.209 -
Depreciação e amortização - (5.093) (3) (150) (46) (1.049) (39) - (6.381) (20)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 - 40.394 13 390 138 1.920 491 - 43.345 27
Custo total 494 109.353 152 1.382 531 5.964 541 - 118.417 276
Depreciação e amortização acumulada (494) (68.958) (139) (992) (393) (4.045) (50) - (75.072) (249)
Valor residual - 40.394 13 390 138 1.920 491 - 43.345 27
Saldos em 1º de janeiro de 2018 - 40.394 13 390 138 1.920 490 - 43.345 27
Aquisição - 24.310 - - - 316 224 341 25.191 1.591
Baixas líquidas - (22) - (8) - - - - (30) -
Depreciação e amortização - (7.566) (4) (131) (43) (1.046) (68) - (8.858) (98)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - 57.116 9 251 95 1.190 646 341 59.648 1.520
Custo total 494 133.641 152 1.374 531 6.280 765 341 143.578 1.867
Depreciação e amortização acumulada (494) (76.525) (143) (1.123) (436) (5.090) (119) - (83.930) (347)
Valor residual - 57.116 9 251 95 1.190 646 341 59.648 1.520
Vida útil em anos 25 10 10 20 20 20 10 - - 10
As máquinas e equipamentos referem-se, basicamente, aos ativos para geração de energia e estações de compressão de gás. De acordo com laudo 
emitido pelos fornecedores dos referidos equipamentos, a sua vida útil se aproxima de 10 anos. 
Em linha com seus objetivos estratégicos de expansão, aliado a oportunidades de mercado decorrentes da atual situação energética do país, a 
Companhia vem ampliando nos últimos anos seus negócios no segmento de geração elétrica, cogeração e iluminações LED, o que explica o aumento 
significativo em relação ao ano anterior. 
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou o teste de perda por desvalorização dos ativos que integram a atividade operacional e não 
encontrou indícios necessários para a realização de provisões por perda.
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13. Fornecedores
2018 2017

De materiais 560 356

De serviços 3.359 4.909

3.919 5.265

14. Tributos a recolher
2018 2017

COFINS 226 269
PIS 49 58
ISS 110 279
ICMS 49 77
Impostos retidos de terceiros 204 419

638 1.102
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 estão reconciliadas, às alíquotas 
nominais, como segue:

2018 2017
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Imposto 

de renda
Contribuição 

social
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 3.147 3.147 2.421 2.421
Despesa de imposto de renda e da contribuição social, às alíquotas nominais de 25% e 9% (787) (283) (605) (218)
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva:
Ativo fiscal diferido não reconhecido por ausência de expectativa de rentabilidade futura (207) (74)  -  - 
Compensação de prejuízo 407 145  -  - 
Benefício fiscal 43  -  -  - 
Adições permanentes (350) (127) 285 79
Despesa de imposto de renda e contribuição  social, de acordo com a demonstração de resultado (894) (339) (320) (139)
Alíquota efetiva 28 11 13 6
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2018, prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, passíveis de compensação com lucros 
tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, no montante de R$10.809 (R$12.332 em 2017). Não 
foram constituídos créditos diferidos sobre esse montante em decorrência da falta de perspectiva de realização.

15. Provisão para contingências
A Administração da Companhia avalia as contingências existentes em
função de processos judiciais movidos contra a sociedade e constitui
provisão, sempre que julgado necessário, para fazer face a perdas
prováveis decorrentes dos referidos processos. O julgamento da
Administração leva em consideração a opinião de seus advogados
internos com relação à expectativa de êxito de cada processo.
A provisão constituída no montante de R$51 (R$32 em 2017) refere-se,
basicamente, a processos cíveis relativos a reclamações de clientes.
Não existem causas classificadas como “perda possível” contra a Companhia.

16. Patrimônio líquido
a) Capital social

O capital social subscrito e integralizado no montante de R$90.249
em 2018 (R$90.249 em 2017) e em 2018 continua representado por
492.767.522 ações ordinárias sem valor nominal, como segue:

Quantidade 
de ações

Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. 492.667.522
Gás Natural do Brasil S.A. 100.000

492.767.522
O capital social do acionista não residente, Gas Natural Distribuicion 
Latinoamerica S.A., está devidamente registrado no Banco Central do 
Brasil - BACEN.
Em 2 de agosto de 2017, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou 
o aumento do capital social em R$15.003 e em 2 de outubro de 2017
aprovou novo aumento de capital no valor de R$15.003, totalizando
R$30.006, sem emissão de novas ações.

O Lucro do exercício foi absorvido de forma integral pelo saldo de prejuízos 
acumulados de exercícios anteriores conforme demonstrado a seguir:

Prejuízos 
acumulados

Em 31 de dezembro de 2017 (10.333)
Lucro do exercício 1.914

Em 31 de dezembro de 2018 (8.419)
17. Receita líquida

2018 2017
Receita de serviços 21.300 25.574
Receita de cessão de crédito 16.891 15.287
Receita de aluguel de equipamentos 9.478 4.482
Receita de venda de equipamentos  138 3.713
ICMS (11) (360)
PIS (753) (769)
COFINS (3.469) (3.544)
ISS (1.583) (1.678)
Receita líquida 41.991 42.704

18. Custo dos serviços prestados
2018 2017

Custos de compressão (1.822) (2.099)
Custos de geração elétrica (335) (746)
Custos de cogeração (738) (1.946)
Custos de climatização (423) (1.632)

2018 2017
Custos de pessoal (5.390) (5.355)
Custo eficiência (155) (981)
Custo com cessão de crédito (7.704) (8.681)
Custo com depreciação (7.634) (5.168)
Outros custos (154) (189)

(24.355) (26.797)
19. Receitas e despesas gerais e administrativas por natureza

2018 2017
Serviços de manutenção (143) (114)
Serviço de profissionais (10.567) (8.544)
Gastos gerais de escritório (1.844) (865)
Propaganda e publicidade (639) (1.545)
Perdas líquidas de recuperação de créditos (2.420) (1.002)
Reversões de provisões para contingências (19) (15)
Seguros (321) (300)
Depreciação e amortização (1.322) (1.233)
Outras receitas 747 -

(16.528) (13.618)
20. Resultado	financeiro

2018 2017
Receitas financeiras 2.080 364
Juros e multas 275 191

2.355 555
Despesas financeiras
Juros (111) -
AVP despesa financeira - (182)
Comissões (150) (92)
IOF (5) (98)
Outras despesas financeiras (2) (21)
Atualizações monetárias passivas (48) (30)

(316) (423)
Resultado financeiro 2.039 132

21. Seguros
É política da Administração da Companhia a manutenção de apólices de 
seguro dos ramos de responsabilidade civil e risco operacional, sendo a
cobertura dos bens destinados à compressão de gás natural contratada
diretamente pelo posto de serviço. As coberturas contratadas em 31 de
dezembro de 2018 são consideradas suficientes para cobrir eventuais
prejuízos causados por sinistros ao patrimônio da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía as seguintes
principais apólices de seguro contratadas com terceiros:

Ramos
Importâncias 

seguradas
Responsabilidade civil 82.725
Risco operacional 56.972
Risco civil - Administradores 94.000

Jorge Henrique Baeta 
Diretor Econômico-Financeiro de RI

Maria Cecília Fontes Pinheiro 
Contadora - CRC-70616/O-0 RJ

Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da Gás Natural Serviços S.A. - Rio de Janeiro-RJ 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da Gás Natural Serviços S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Gás Natural Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Gás Natural Serviços S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017
foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 27 de abril de 2018 com opinião sem
modificação sobre essas demonstrações financeiras.
Responsabilidade	da	Administração	e	da	governança	pelas	demonstrações	financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades	do	auditor	pela	auditoria	das	demonstrações	financeiras	
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019. 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 

Gláucio Dutra da Silva 
Contador CRC-1RJ090174/O-4

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Gas Natural Serviços S.A.
CNPJ/MF Nº 04.300.126/0001-32

Gas Natural Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 02.239.154/0001-66

Ativo 2018 2017
Circulante

Caixa ou equivalente de caixa  592  119 
Contas a receber  17  - 
Despesas antecipadas  15  2 

 624  121 
Não circulante

Impostos e contribuições a recuperar (Nota 7)  43  16 
Contas a receber por partes relacionadas (Nota 5)  44  246 
Investimentos (Nota 8)  16  16 

 103  278 
Total do ativo  727  399 

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante

Contas a pagar (Nota 9)  52  32 
Obrigações trabalhistas a pagar  98  38 
Tributos a recolher (Nota 10)  3  6 
Contas a pagar por partes relacionadas (Nota 5)  30  - 
Outros passivos - 4

 183  80 
Patrimônio líquido

Capital social (Nota 11)  6.901  6.901 
Reserva de capital  10  10 
Prejuízo acumulado  (6.367)  (6.592)

 544  319 
Total do passivo e do patrimônio líquido  727  399 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2018 2017
Outras receitas (Nota 6)  380  358 
Despesas gerais e administrativas (Nota 13)  (63) (353)
Outras despesas, líquidas  (10) (6)
Resultado de equivalência patrimonial  -  - 

Lucro	antes	do	resultado	financeiro  307  (1)
Resultado financeiro, líquido  (35)  2 

Receitas financeiras  4  6 
Despesas financeiras (Nota 12)  (39) (4)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  272  1 
Imposto de renda e contribuição social do exercício (Nota 10)  (47) -
Lucro líquido do exercício  225  1 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Lucro líquido do exercício 225 1
Outros componentes do resultado abrangente - -
Total do resultado abrangente do exercício 225 1
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Prejuízo 
acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2016   6.901 10  (6.593)  318 
Lucro líquido do exercício - -  1  1 
Em 31 de dezembro de 2017  6.901  10  (6.592)  319 
Lucro líquido do exercício - -  225  225 
Em 31 de dezembro de 2018  6.901  10  (6.367)  544 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro do exercício antes do imposto de renda e da 
contribuição social  272  1 

 272  1 
Variações nos ativos e passivos
Outros ativos (29) 12
Tributos a recuperar  82  10 
Contas a pagar  20  22 
Obrigações trabalhistas  60  37 
Tributos a recolher (77) (2)
Partes relacionadas  232 (247)
Outros passivos (4) 4

2018 2017
Caixa gerado pelas operações  556 (163)
Imposto de renda e contribuição social pagos (83) (11)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  473 (174)
Aumento de capital em investida - (6)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento - (6)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa  473 (180)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  119  299 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  592  119 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A Gás Natural do Brasil S.A. (“Companhia” ou “GNB”) tem sede no Rio de 
Janeiro e é controlada pela empresa espanhola Gas Natural Distribución 
Latinoamérica S.A. É uma sociedade anônima de capital fechado
que tem como finalidade participação no capital de outras empresas,
prestação de serviços de assessoria energética, elaboração de estudos
de viabilidade e de mercado, prestação de todo e qualquer tipo de
serviço de consultoria e assessoria financeira a terceiros e participação
em projetos e programas de Termogeração e Termoeletricidade.
As operações da Companhia estão praticamente paralisadas, entretanto, 
a Administração estuda e avalia regularmente oportunidades de
negócios no contexto dos objetivos do Naturgy Energy Group (“Grupo”).
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela
Administração da Companhia em 30 de maio de 2019.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo
disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e determinados ativos e passivos 
financeiros mensurados ao valor justo.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis. A Companhia não possui áreas que requerem 
maior nível de julgamento e que possuem maior complexidade, nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras.

2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

2.3.	Ativos	financeiros
2.3.1. Classificação

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do 
resultado. 
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro 
e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as 
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia 
inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido 
dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes 
que não contenham um componente de financiamento significativo ou 
para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são 
mensurados pelo preço de transação determinando de acordo com o 
CPC 47.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Gas Natural Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 02.239.154/0001-66

Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da Gás Natural do Brasil S.A. - Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Gás Natural do Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Gás Natural do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Gás Natural do Brasil S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017
foram examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório em 27 de abril de 2018 com opinião sem
modificação sobre essas demonstrações financeiras.
Responsabilidades da administração	e	da	governança	pelas	demonstrações	financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas -(NBC TG 1000
(R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades	do	auditor	pela	auditoria	das	demonstrações	financeiras	
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 

Gláucio Dutra da Silva 
Contador CRC-1RJ090174/O-4

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo 
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. 
Esta avaliação é executada em nível de instrumento.

2.3.2. Reconhecimento e mensuração
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
são apresentados na demonstração do resultado em “Outros ganhos 
(perdas), líquidos” no período em que ocorrem.

2.4. Investimento em coligada
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia 
tem influência significativa, mas não o controle. Após aquisição, 
investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial, segundo o qual a participação proporcional da 
Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida 
na demonstração do resultado e, quando aplicável, a participação 
proporcional na movimentação das reservas é reconhecida no patrimônio 
líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Ganhos não realizados 
em transações entre a Companhia e sua coligada são eliminados na 
proporção da participação da Companhia. As perdas não realizadas 
são também eliminadas, exceto quando a transação evidencie perda do 
valor recuperável do ativo transferido.

2.5. Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

2.6. Contas a pagar
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 
um ano.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva 
de juros.

2.7. Imposto de renda e contribuição social corrente
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período 
compreendem os impostos correntes e diferido. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido.
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e 
diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas 
apurações de impostos de renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece 
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais.

2.8. Capital social
As ações ordinárias não resgatáveis são classificadas como patrimônio líquido.

2.9. Apuração de resultado
As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência, 
observado o critério “pro rata temporis” para as despesas e receitas de 
natureza financeira.

3. Gestão	de	risco	financeiro
3.1.	Fatores	de	risco	financeiro

A gestão de risco é realizada pelo departamento financeiro, segundo 
as políticas aprovadas pela Administração. A Administração estabelece 
princípios, para a gestão de risco global, bem como para áreas 
específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de 
crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e 
investimento de excedentes de caixa.
A Companhia está exposta apenas ao risco de crédito e ao risco de liquidez. 
a) Risco de crédito

O risco de crédito é aplicável às contas de caixa e equivalentes
de caixa. Esse risco de crédito é minimizado, pois a Companhia
somente opera com instituições de primeira linha.

b) Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento
financeiro. Este departamento monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
Esse risco é minimizado, pois caso seja necessário, receberá
recursos de seus acionistas para reverter a situação de baixa liquidez.

3.2. Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos dos recebíveis no ativo e dos outros 
passivos financeiros, menos a perda (impairment), esteja próxima de 
seus valores justos.

4. Instrumentos	financeiros	por	categoria
Ativos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado
ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro
da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação
de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo
como um todo:
Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data
de mensuração.
Nível 2 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou
indiretamente observável.
Nível 3 – Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja
disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao
valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com 
base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração
do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.

2018 2017
Avaliados ao valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa (Nível 1) 592 119
Custo amortizado
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 5) 44 246

636 365
2018 2017

Custo amortizado
Fornecedores e outras obrigações, excluindo 

obrigações legais 52 32
Contas a pagar de partes relacionadas (Nota 5) 30 -
Outros passivos - 4

82 36
5. Transações com partes relacionadas

Ativo Passivo Receitas Despesas
Companhia Distribuidora de 

Gás do Rio de Janeiro (a)  44 - 518  34 
CEG RIO S.A. (a) - - 146  - 
Global Power Generation 

S.A.U (b) - 30  -  - 
Em 31 de dezembro de 2018  44  30  664  34 
Em 31 de dezembro de 2017  246 - 487  18 
(a) Referem-se à remuneração mensal dos honorários dos conselheiros

(Nota 12).
(b) Reembolso e gasto com funcionário próprio cedido.

6. Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da Companhia, em 2018 e 2017 é composto por
executivos que integram os quadros de outras empresas do Grupo e por
tal razão a Companhia não efetuou pagamento a seus administradores,
os quais, através de declarações formais de intenções, renunciaram à
respectiva remuneração em nome da Gás Natural do Brasil S.A.
Os montantes devidos a título de remuneração do pessoal-chave foram
reconhecidos pela Companhia como recuperação de despesas, a
partir do momento em que seus titulares renunciaram as respectivas
remunerações, cujos valores correlatos estão abaixo sumariados:

2018 2017
Participação em conselho de administração 419 395
(-) Deduções da receita Bruta (39) (37)
Receita líquida 380 358

7. Tributos a recuperar
2018 2017

Imposto de renda (a)  29  9 
Contribuição social (a)  14  7 

43 16
(a) Referem-se, substancialmente, às antecipações mensais em bases

estimadas, pendentes de compensação.
8. Investimentos

Representado por participação de 0,02% na Gás Natural Serviços S.A.
(GNS), correspondente a 100.000 ações ordinárias, sendo as demais
ações detidas pela Gás Natural Distribución Latinoamérica S.A.,
integrante do Grupo Naturgy sediado na Espanha.

9. Contas a pagar
Refere-se à retenção de imposto de renda de funcionário retido na fonte
(R$25), aluguel de imóvel de expatriado (R$10) e aluguel de espaço (2).

2018 2017
Aluguéis  12  10 
IRRF de terceiros  25  12 
Provisão de participação no lucro e resultados  9  8 
Fornecedores de serviços  4  - 
Provisões diversas  2  2 

52 32
10. Tributos a recolher

2018 2017
COFINS - 3
PIS - 1
ISS 3 2

3 6
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 estão reconciliadas, às
alíquotas nominais, como segue:

2018 2017
Impos-

to de 
renda

Contri-
buição 
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 272 272 1 1

Despesa de imposto de renda e da 
contribuição social, às alíquotas 
nominais de 25% e 9% (68) (24) - -

Ajustes para obtenção da alíquota 
efetiva: - - - -

Compensação de Prejuízo 13 7 - -
Incentivos Fiscais 28 - - -
Adições Permanentes (2) (1) - -
Despesa de imposto de renda e 

contribuição social de acordo com 
a demonstração do resultado (29) (18) - -

Alíquota efetiva 11 7 - -
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2018, prejuízo fiscal e 
base negativa de contribuição social, passíveis de compensação com 
lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação 
vigente, sem prazo de prescrição, no montante de R$6.682 (R$6.767 em 
2017). Não foram constituídos créditos diferidos sobre esse montante 
em decorrência da falta de perspectiva de realização.

11. Capital social
O capital social totalmente subscrito e integralizado no montante de
R$6.900.590 está dividido em 10.000 ações, sem valor nominal, todas
ordinárias nominativas, sendo a controladora a Gás Natural Distribución
Latinoamérica S.A. Todo o capital está registrado no Banco Central do Brasil.
Em 2018 e 2017 não houve alterações do capital social da Companhia.
Nos termos do Estatuto Social, aos titulares de ações será atribuído,
em cada exercício, um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, calculado nos termos da lei societária.
Em virtude de o prejuízo acumulado ainda estar sendo compensado, apesar 
de ter apresentado lucro no exercício, não foram calculados dividendos.

Residentes no exterior:
Quantidade  de 

ações Ordinárias
Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A. 9.999

Residentes no país:
Gás Natural Serviços S.A. 1

10.000
12. Despesas	financeiras

Estes valores referem-se, predominantemente, à variação cambial
negativa referente à regularização de partes relacionadas com a Global
Power Generation S.A.U. frente às despesas com funcionários cedidos.

13. Despesas gerais e administrativas
2018 2017

Salários - 116
Férias - 18
13º salário - 15
INSS - 42
FGTS - 13
Seguro de reponsabilidade civil - 1
Demais despesas com pessoal - 69
Utilidades, materiais e serviços  3  4 
Serviço de terceiros  5  17 
Serviços legais  4  2 
Aluguéis  16  20 
Propaganda e publicidade  35  36 

 63 353

Jorge Henrique Baeta - Diretor Econômico-Financeiro de RI
Maria Cecília Fontes Pinheiro - Contadora - CRC-70616/O-0 RJ

Rio: 4 em 10 esperam mais de uma 
hora para ser atendidos por SAC

Estudo encomendado 
pela Freshworks pesqui-
sou os costumes do Estado 
do Rio quando se trata de 
tratar com atendimento ao 
cliente. O levantamento, 
em seis estados brasileiros 
(São Paulo, Rio Grande do 
Sul, Paraná, Minas Gerais, 
Bahia e Rio), mostra que os 
habitantes do Estado do Rio 
são bem pacientes quando 
se trata em entrar em conta-
to com um serviço de aten-
dimento ao cliente (SAC), 
com 40% deles afirmando 
que aguardam mais de uma 

hora para serem atendidos, 
36% geralmente esperam 
mais de 30 minutos, 12% só 
aguardam mais de 10 minu-
tos, 5% ficam menos de 10 
minutos com o SAC e 9% 
esperam mais de três horas 
para serem atendidos.

Além disso, os fluminen-
ses geralmente aguardam 
todo esse tempo no telefo-
ne, pois são os que mais uti-
lizam esse meio para entrar 
em contato com alguma em-
presa, 44% dos fluminenses 
ligam para as companhias, 
contra 35% dos paulistas, 

33% dos mineiros, 29% dos 
baianos, 26% dos paranaen-
ses e 25% dos gaúchos.

Os moradores do Rio de 
Janeiro esperam ver trans-
parência, conhecimento e 
empatia e as empresas de-
vem levar em conta quando 
se trata de atendimento ao 
cliente. Normalmente os 
consumidores entram em 
contato quando enfrentam 
problemas ou dificuldades, 
então quanto melhor e mais 
informações a empresa dis-
ponibilizar, mais o cliente 
ficará satisfeito. Os softwa-

res da Freshworks ofere-
cem uma percepção de 360 
graus do cliente, permitindo 
que o serviço seja muito 
mais espontâneo, produtivo 
e eficaz.

A mesma pesquisa tam-
bém afirma que os morado-
res do Rio de Janeiro são os 
que mais usam bots e chats 
para entrar em contato com 
as marcas. Ao serem per-
guntados “Você já interagiu 
com um bot de bate-papo 
para resolver uma reclama-
ção de cliente?” 77% dos 
fluminenses afirmaram que 

sim, sendo 7% a mais que 
os baianos, que ficaram em 
segundo neste ranking. Em 
seguida estão os paulistas 
(67%), mineiros (59%), pa-
ranaenses (56%) e gaúchos 
(54%).

“Hoje, os clientes sa-
bem e esperam mais. Na 
Freshworks, sentimos que a 
premissa por trás da identi-
ficação de seu cliente é criar 
uma visão única, consolidar 
vários pontos de dados, pro-
vavelmente de fontes dife-
rentes, em uma visão única 
e coesa, para que você pos-

sa realmente se envolver 
com esse cliente”, disse 
Anand Venkatraman, vice-
presidente de parcerias da 
Freshworks.

A pesquisa foi realiza-
da no dia 11 de fevereiro 
com 1.041 pessoas das 
classes A, B e C, segundo 
critério de classificação 
de classes utilizado pela 
Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa 
(Abep), em que pessoas 
da classe C2 tem renda 
média domiciliar de R$ 
1.625 por mês.




