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Carne contaminada por formol à mesa
Fechamento de 
refinarias pode afetar 
também exportação 
e preço do alimento

A carne brasileira pode ser conta-
minada por formol. Quem explica é 
o diretor de comunicação da Fede-
ração Única dos Petroleiros (FUP), 
Gerson Castellano. Segundo ele, 
o motivo é o fim da produção de 
ureia pela Petrobras, já que o go-
verno fechou as refinarias da Bahia 
e de Sergipe e agora quer fechar a 
do Paraná. Juntas essas refinarias 
eram responsáveis por 24% da fa-
bricação de ureia, utilizada como 

suplemento na ração do gado, espe-
cialmente na época de seca de maio 
a novembro, nos estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, onde 
estão os maiores rebanhos bovinos 
do país.

De acordo com Castellano, os 
produtores do agronegócio podem 
aumentar o preço da carne para 
compensar o valor mais caro da 
ureia importada, ou ainda, para não 
deixarem o gado passar fome, sem 
o suplemento alimentar, utilizarem 
ureia agrícola, cujo processo leva 
formol. Um produto totalmente di-
ferente da ureia pura, que não re-
presenta perigo à saúde do ser hu-
mano. “O brasileiro corre o risco de 
colocar à sua mesa carne com for-
mol. Se isto ocorrer pode também 
fechar o mercado internacional, as 

exportações do agronegócio. Os 
prejuízos na saúde da população e 
na cadeia econômica com o fim da 
produção de ureia pela Petrobras 
são muito extensos”, afirma Cas-
tellano.

Segundo o dirigente sindical, 
com o fechamento da Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), 
de Araucária, no Paraná, o país 
ficará à mercê do mercado inter-
nacional, pagando um alto preço 
pelo produto, além de sofrer com 
o desabastecimento, como já ocor-
reu com a importação de ureia da 
Bolívia, pois o país vizinho deixou 
de enviar toneladas do produto, em 
novembro do ano passado, por pro-
blemas internos. “Ficaremos cem 
por cento dependentes das impor-
tações e isto é um perigo, pois em 

alguma época do ano poderá ter 
baixa oferta, já que importamos 
ureia de países em zonas de confli-
to, do Oriente Médio e da África, 
como Irã, Kuwiat, Argélia, a, Irã, 
Rússia”, explica.

Os petroleiros estão em greve 
há dez dias, com adesões em todo 
o Sistema Petrobras. Estão paradas 
40 plataformas, 18 terminais, 11 re-
finarias, 20 unidades operacionais e 
três bases administrativas.

Abram alas
para o
Bloco dos
Inadimplentes

Segundo pesquisa da Confe-
deração Nacional de Dirigentes 
Lojistas e do Serviço de Proteção 
ao Crédito, o Carnaval de 2019 
gerou uma receita de aproxima-
damente R$ 6,78 bilhões em todo 
o país. Ainda segundo o estudo, 
só em 2018, cerca de 13% dos 
brasileiros ficaram inadimplen-
tes após o feriado prolongado.

Neste ano, estima-se que 62% 
dos brasileiros devem gastar até 
R$ 500 nos quatro dias de folia, 
de acordo com pesquisa realiza-
da pela plataforma ShopFully.

Estudo realizado pela Confe-
deração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) aponta que o Rio de Ja-
neiro exerce o protagonismo 
quando o assunto é arrecadação 
por meio de atividades turísticas 
ligadas ao Carnaval. O estado, 
este ano, deverá alcançar o maior 
volume de receita com estimati-
va de R$ 2,32 bilhões em arre-
cadação, ficando acima de São 
Paulo (R$ 1,95 bilhão) e Bahia 
(R$ 1,13 bilhão), sendo esses os 
três estados que mais arrecadam 
no Brasil, no período da folia.

O número do Rio de Janeiro 
representa 29% do total da esti-
mativa que em 2020, deverá che-
gar a cerca de R$ 8 bilhões em 
todo o país. Ainda de acordo com 
a pesquisa, o Rio é o estado que 
mais arrecada.

Metade das indústrias sofre com falta de qualifi cação
Pesquisa da Confederação Na-

cional da Indústria (CNI) aponta 
que a falta de trabalhador qualifi-
cado afeta metade das indústrias 
no país. Para a entidade, em um 
momento em que a indústria global 
atravessa a transição para a indús-
tria 4.0, marcada pela tecnologia, 
é importante que a educação bá-
sica dê ênfase às áreas de ciência, 
tecnologia, engenharia, artes e ma-
temática e estimule a interdiscipli-
naridade (utilização simultânea de 
várias áreas do conhecimento), a 
tomada de decisões e a resolução 
de problemas.

A defesa feita pela CNI contrasta 

com a posição de entidades ligadas 
à indústria em relação às verbas 
para educação. A própria Confe-
deração defendeu, no final do ano 
passado, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) encaminhada 
pelo Governo Bolsonaro ao Con-
gresso Nacional que estabelece a 
desvinculação do orçamento públi-
co.

A medida, que “deverá garan-
tir maior flexibilidade à gestão do 
recurso”, segundo analisa a CNI, 
significa acabar com destinação 
específica de receitas, como para 
educação e saúde. Na prática, es-
tas áreas, que já sofrem com falta 

de verbas, sofrerão mais cortes, na 
contramão do discurso de que o 
problema do Brasil é falta de edu-
cação.

A pesquisa Falta de Trabalhador 
Qualificado mostra que a escassez 
afeta principalmente a indústria de 
biocombustíveis, onde 70% das 
empresas dizem ter dificuldades 
com a qualificação dos trabalhado-
res. Em seguida vêm as indústrias 
de móveis (64%), de vestuário e de 
produtos de borracha (empatadas 
com 62%), têxtil e de máquinas de 
equipamentos (60% cada).

Segundo a pesquisa, a função 
com maior carência de trabalhador 

qualificado é a de operador, que 
afeta 96% das empresas que relata-
ram o problema. A baixa qualifica-
ção, ressalta o levantamento, difi-
culta a adoção de novas tecnologias 
em 31% das grandes indústrias e 
em 13% das indústrias de menor 
porte.

Entre as empresas com carência 
de mão de obra qualificada, 72% 
afirmam que a busca por eficiên-
cia e pela redução de desperdício 
é comprometida, 60% dizem que a 
manutenção ou o aumento da qua-
lidade dos produtos têm prejuízo e 
27% afirmam que deixam de au-
mentar a produção. Página 3

Trump aumenta 
gasto militar 
e corta em 
programas sociais

O governo do presidente dos 
Estados Unidos (EUA), Donald 
Trump, revelou o plano orçamentá-
rio para o ano fiscal que terá início 
em outubro deste ano. O plano in-
clui grandes cortes em alguns pro-
gramas, numa tentativa de reequili-
brar o orçamento federal.

A proposta aumenta os gastos 
militares, com a transferência de 
US$ 705 bilhões para o Departa-
mento de Defesa, mas corta fundos 
do Departamento de Estado e de 
auxílio humanitário a outros países 
a partir deste ano em US$ 11,7 bi-
lhões, um corte de 22% e um sinal 
claro de que Trump vai levar o lema 
“América em Primeiro Lugar” de 
volta ao pleito quando tentar se ree-
leger no fim deste ano.

O plano orçamentário de Trump 
prevê gastos públicos de US$ 4,8 
trilhões (R$ 20,75 trilhões). Para 
cumprir sua promessa de levar as-
tronautas de volta à Lua até 2024, 
a dotação da Nasa sobe 12% e para 
o Departamento de Veteranos a ver-
ba é reajustada em 13%. Em con-
trapartida, faz cortes em programas 
sociais, como as ajudas à moradia 
e à alimentação, assim como o pro-
grama de saúde Medicaid.

O orçamento sugere uma meta 
de 15 anos para a eliminação do dé-
ficit federal, que aumentou durante 
o governo Trump, em parte como 
resultado de grandes cortes tributá-
rios. A equipe da Casa Branca tra-
balha, contudo, com uma previsão 
de crescimento econômico superior 
à dos analistas e estima que o PIB 
crescerá 3% ao ano.

Governo escancara porta das licitações a estrangeiros
Em um esforço para liberalizar 

as compras de bens e de serviços 
pelo governo, o Ministério da Eco-
nomia simplifica a participação de 
empresas estrangeiras em licita-
ções públicas nacionais. Publicada 
nesta terça-feira, no Diário Oficial 
da União, a Instrução Normati-
va 10 do Ministério da Economia 
desburocratizou a presença de em-
presas externas nas concorrências 
federais.

As novas regras entrarão em vi-
gor em 11 de maio. De acordo com 
a instrução normativa, as empresas 
estrangeiras deverão abrir um Ca-
dastro Nacional Pessoa Jurídica 
(CNPJ) no Brasil somente a partir 

da assinatura do contrato, não antes 
da licitação. Dessa forma, os forne-
cedores estrangeiros podem parti-
cipar livremente das concorrências, 
só precisando constituir represen-
tante legal no país na execução do 
contrato.

Para participar de uma licitação 
pública nacional, a única exigência 
será a inclusão da empresa estran-
geira no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores (Sicaf). 
No entanto, segundo o Ministério 
da Economia, a simplificação não 
traz riscos em caso de descumpri-
mento do contrato porque a empre-
sa, ao constituir CNPJ no momento 
da assinatura, está passível de res-

ponder a processos administrativos 
e judiciários.

De acordo com o Ministério da 
Economia, a simplificação aumen-
tará a concorrência e deverá tra-
duzir-se na redução de preços e na 
melhoria da qualidade do produto 
ou do serviço.

A medida, informou o ministé-
rio, atingirá 99% dos processos de 
compras públicas do Poder Execu-
tivo Federal, inclusive as compras 
de bens e serviços comuns, atual-
mente realizadas por meio de pre-
gão eletrônico. As obras licitadas 
pelo regime diferenciado de contra-
tações (RDC) eletrônico também 
estarão submetidas à nova regra.

Deputados podem pedir impeachment de Witzel 
Deputados estaduais discutiram, 

na tarde desta terça-feira, a possibi-
lidade de pedirem o impeachment 
do governador Wilson Witzel, de-
pois que o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), André Ceciliano, afirmou 
ter ouvido do secretário de De-
senvolvimento Econômico, Lucas 
Tristão, que tem um dossiê contra 
os 70 parlamentares da casa. 

Diante da suspeita de espiona-
gem, Ceciliano vai pedir ao Mi-
nistério Público para investigar a 
denúncia e à Polícia Federal para 
fazer levantamento no Sistema 
Guardião, da Polícia Civil, para 
checar se foi feito algum grampo 
sem autorização judicial. 

Até então, o assunto tinha sido 
tratado em requerimento de infor-

mação ao governo estadual. Agora, 
há uma acusação direta. “Está claro 
aqui que estamos diante da necessi-
dade, diante das provas indiciárias, 
de instalarmos o processo de im-
peachment contra o governador do 
estado”, disse o deputado Doutor 
Serginho (PSL), conforme infor-
mações do colunista Chico Alves, 
do portal UOL.

O deputado Luiz Paulo Correa 
da Rocha (PSDB) defendeu que um 
possível processo de impeachment 
seja iniciado apenas após o resulta-
do da apuração do MP. “É caso, sim 
de impeachment. Mas não pode ser 
uma desconfiança, tem que ter uma 
certeza”.

Anteriormente, por causa de ma-
téria publicada pela revista Veja, a 
assessoria de imprensa do gover-

nador tinha emitido nota negando 
a espionagem. O presidente da As-
sembleia, porém, manteve o pedido 
de investigação. “Comigo não vão 
fazer chantagem, na pressão não 
leva”, disse Ceciliano.
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Depois de décadas de ten-
tativas de um acordo global 
contra mudanças climáticas, 
ainda não há consenso sobre 
a existência do aquecimen-
to global ou pelo menos em 
relação a suas causas, ainda 
que os chamados “céticos” 
sejam apontados como luná-
ticos por muitos.

Por outro lado, há prati-
camente consenso que, de 
tempos em tempos, acontece 
uma crise econômica global. 
Também há maior concor-
dância de que existe uma 
disputa geopolítica acirra-
da entre Estados Unidos da 
América (EUA), com apoio, 
nem sempre discreto, da Eu-
ropa e do Japão, contra Chi-
na, Rússia e Irã.

Muitos especialistas te-
mem que essa disputa possa 
levar a uma guerra econô-
mica global, que provavel-
mente já começou, até a uma 
nova Guerra Fria e o risco da 
guerra nuclear. O espectro 
dessas guerras gera incer-
teza política e econômica e 
aumenta as expectativas de 
nova grande crise econômi-
ca global, o que certamente 
retrai os investimentos favo-
recendo efetivamente a pos-
sibilidade real de uma gran-
de crise.

Pedimos ao leitor aten-
ção sobre um ponto: não 
temos posição plenamente 
formada sobre as teorias do 
aquecimento global e não 
iremos nos posicionar sobre 
essa questão. O objetivo do 
artigo não é discutir o aque-
cimento global, mas como 
as políticas de combate ao 
aquecimento global podem 
ser úteis para estabelecer 
nova era de cooperação glo-
bal, evitar uma grande crise 
econômica e afastar os ris-
cos de nova Grande Guerra 
Mundial que pode realmente 
ameaçar o futuro da humani-
dade.

Essa tese não é nova. O 
professor José Carlos de As-
sis publicou um livro sobre 
o assunto em 2008, antes da 
crise global. Infelizmente, o 
mundo ainda não estava pre-
parado para as necessidades 
que ele apontava naquele 
momento. Mas essa opor-
tunidade hoje é ainda mais 
relevante.

Enfim, se o leitor acredi-
ta na teoria do aquecimen-
to global, ou se é cético em 
relação a ela, não faz gran-
de diferença em relação à 
importância e utilidade das 
políticas aqui apontadas, 
porque mesmo se a teoria do 
aquecimento global não esti-
ver correta, ao menos serão 
muito úteis para favorecer 
a cooperação internacional, 
evitar o acirramento geo-
político, oferecer um cami-
nho para o mundo voltar a 
crescer, evitar uma grande 
depressão e ajudar ao desen-
volvimento dos países mais 
pobres.

Claro, se for resultado de 

uma cooperação interesta-
tal séria, honesta, sincera e 
atuante. Com busca de um 
ponto de consenso e não sua 
imposição.

A imprensa ocidental co-
loca as teorias do aqueci-
mento global e a necessida-
de de redução das emissões 
como verdade inquestioná-
vel. Vendem um consenso 
muito estranho, pois por um 
lado todos concordariam em 
salvar a humanidade do seu 
“fim meteorológico”, por 
outro os países se juntam 
frequentemente para definir 
um acordo para evitar seu 
“próprio fim”, mas nunca 
entram em acordo sobre um 
tema “tão importante e tão 
inquestionável”. Essa rea-
lidade, escondida evidente-
mente, mostra que as teorias 
e as posições em relação ao 
aquecimento global nunca 
foram consensuais.

A análise séria deve come-
çar por esse ponto: a falta de 
consenso. Em relação à falta 
de consenso, o essencial não 
são as teorias científicas ou 
supostamente “conspirató-
rias”, que existem no debate 
público ou privado sobre o 
ambiente. O que realmente 
importa são os interesses. Os 
interesses reais, de curto e 
médio prazo, dos países, em-
presas, povos e outros gru-
pos são mais importantes do 
que as razões alegadas nos 
debates.

Esses grupos não estão 
realmente muito preocu-
pados com as teorias ou as 
futuras gerações, eles es-
tão preocupados em saber o 
que ganham ou o que per-
dem. Portanto, vamos nos 
ater, neste artigo, apenas em 
como compatibilizar esses 
interesses, mas sem confron-
tar as teorias principais sobre 
o assunto, porque esse é um 
problema de geofísica e geo-
biologia e não de política.

Como distribuir melhor 
os custos e ganhos

Se não há grandes diver-
gências sobre os riscos de 
crise econômica e de con-
flito global, permanecem 
os questionamentos sobre a 
questão climática do Plane-
ta. Como já dissemos, não 
podemos ter certeza se estas 
teorias sobre o aquecimento 
global sejam parcialmente 
ou inteiramente verdadeiras, 
mas isso pouco importa fren-
te aos interesses envolvidos.

As dúvidas científicas e a 
falta de consenso não podem 
deixar as nações paralisa-
das, porque, ainda que não 
existam garantias de que as 
teorias estejam certas, há ris-
cos associados às mudanças 
climáticas tão graves que va-
leria a pena pagar os custos 
já calculados para evitar tais 
riscos.

Se as decisões políticas 
fossem tomadas apenas em 
caso de consenso ou certeza, 

elas não existiriam. A incer-
teza sempre permeia as deci-
sões políticas. Depender da 
certeza para tomar decisões, 
implicaria uma paralisia po-
lítica total.

Todavia, a menos que fos-
se imposto, o consenso será 
sempre impossível enquanto 
os custos e ganhos das polí-
ticas sugeridas para combate 
ao aquecimento global con-
tinuem desigualmente distri-
buídos. E isso é o principal 
empecilho para um acordo 
climático internacional, e 
não a falta de consenso em 
relação à teoria do aqueci-
mento global.

Certamente não há con-
senso em relação à desigual-
dade da distribuição de cus-
tos nos acordos de mudança 
climática. Os países ricos 
afirmam que eles pagarão 
pelos maiores custos porque 
têm as metas mais ambicio-
sas de redução.

Os países pobres, mesmo 
aqueles que não possuem 
metas, alegam que eles não 
podem ser impedidos de au-
mentar o consumo de energia 
e, portanto, de combustíveis 
fósseis, porque as emissões 
per capita e, principalmente, 
o estoque de emissões per 
capita desses países acumu-
lados nas últimas décadas é 
uma pequena fração desse 
mesmo indicador para os 
mais ricos.

Humanos e subumanos 
no racismo climático

Evidentemente, o mais 
justo seria que as metas de 
emissões acumuladas per 
capita dos países ricos sejam 
igual à dos países pobres. 
Se essa meta igualitária não 
for aceita pelos países ricos, 
ainda que a longo prazo, 
estaríamos aceitando que 
existiriam humanos e países 
de primeira classe, que têm 
direitos a privilégios ener-
géticos em relação a outros, 
que deveriam ser obrigados 
e terem menor qualidade de 
vida.

Isso seria a oficialização, 
a legalização de uma espécie 
de racismo climático. Nada 
muito diferente do velho co-
lonialismo.

É certo de que não have-
rá consenso internacional se 
houver dúvidas de que esteja 
sendo implantado um racis-
mo climático oficial. Uma 
das saídas para gerar con-
senso internacional, mes-
mo mantendo algum tipo 
de racismo climático, seria 

“comprar” a concordância 
das representações políticas 
dos países mais pobres com 
algum tipo de compensação 
financeira. Mas parece que 
nem isso interessa aos países 
ricos.

Cabe, então, a pergunta: 
alguém realmente quer fa-
zer um acordo climático? As 
reais possibilidades de racis-
mo climático, medido pela 
meta de emissões per capita, 
não são as únicas divergên-
cias em relação ao acordo 
climático global.

Há divergências muito 
conhecidas em relação aos 
impactos diferenciados das 
possíveis mudanças climá-
ticas. Países muito frios 
tendem a ganhar mais com 
essas mudanças, países com 
baixa altitude média, como 
pequenas ilhas, tendem a 
perder mais. Em tese, países 
que hoje já são muito quen-
tes ou secos tenderiam a per-
der mais.

Menos divulgados pela 
mídia, porém muito mais 
graves, são os impactos 
causados pelas diferentes 
estruturas econômicas e 
energéticas dos países. Paí-
ses exportadores de petróleo 
e países que usam grande 
proporção de carvão para 
produção de energia elétrica 
tendem a ser mais prejudica-
dos.

Empresas de petróleo, car-
vão e de automóveis tendem 
a ser mais prejudicadas. Ou-
tras empresas, especialmente 
de engenharia, tecnologia e 
energia renovável, tendem a 
ganhar muito com as políti-
cas de combate às mudanças 
climáticas e pelas próprias 
mudanças climáticas.

É evidente que com tanta 
gente importante perdendo 
com as atuais sugestões de 
políticas de mudanças climá-
ticas dificilmente haverá um 
consenso sobre elas, além de 
nunca ocorrerem, realmente, 
a menos que sejam impostas. 
Mas o Ocidente ainda pode 
impor suas vontades ao resto 
do mundo na marra? Parece 
que não mais.

Então porque mídia e di-
plomacia ocidental conti-
nuam tentando insistir his-
tericamente em uma saída 
impossível? Não dá para 
saber. Mas essa postura au-
toritária só ajuda as chama-
das “teorias conspiratórias” 
sobre o assunto.

As tentativas fracassadas 
e histéricas de se realizarem 
acordos climáticos no grito 
acabam levando muitos a en-
tender que elas sejam apenas 
um pretexto para (1) inven-
tar um novo protecionismo 
contra os países em desen-
volvimento, (2) criar novos 
mercados de exportação para 
suas empresas de tecnologia, 
engenharia e finanças ou, até 
mesmo, (3) uma forma de 
vetar a expansão do consu-
mo acelerado de energia por 
parte dos países emergentes.

É preferível manter a cren-
ça na boa fé dos cientistas 
envolvidos e na Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
que patrocina, oficialmente, 
as políticas de combate às 
mudanças climáticas. Mas 
realmente não há como não 
desconfiar de intenções es-
cusas enquanto não sejam 
oferecidas soluções com 
custos e ganhos que sejam 
considerados justos pela 
maioria ou pelos principais 
países participantes.

Justiça e equilíbrio X 
depressão e guerra

Mesmo os itens já con-
sensuais e já comprometidos 
pelos países nos acordos glo-
bais assinados não levaram 
a uma solução de impacto 
contra o crescimento das 
emissões. As soluções que 
poderiam ter maior impacto 
não eram soluções realmente 
de consenso.

Para que soluções de 
maior impacto nas emis-
sões possam atingir maior 
consenso, além de melhor 
distribuir ganhos e perdas 
econômicas, seria muito útil 
ampliar os objetivos para 
além do combate às mudan-
ças climáticas.

Se forem ampliados os 
objetivos dos acordos climá-
ticos, haveria maior interes-
se e menos oposições a um 
grande acordo global que re-
almente tenha impacto efeti-
vo no controle das emissões.

Uma radical mudança na 
forma como produzimos e 
consumimos energia impli-
caria grande aumento dos in-
vestimentos em todo mundo, 
o que poderia ser um afasta-
mento do risco de crise eco-
nômica global, causado pelo 
excesso de capacidade in-
dustrial, e a pouca disposição 
dos governos investirem em 
infraestrutura pública e gas-
tos sociais. Aliás, as mesmas 
razões que levaram o mundo 
à grande depressão de 1930 e 
à II Guerra Mundial.

Mesmo se fosse possível 
encontrar uma saída para as 
mudanças climáticas que não 
exigisse grandes investimen-
tos, ela poderia não produzir 
um consenso no mundo se 
não contribuir para evitar a 
grande depressão e a guerra 
mundial, especialmente por-
que as soluções que estão à 
mesa hoje não contribuem 
em nada na diminuição da 
grave tensão que já existe 
entre Oriente e Ocidente, 
exportadores e importadores 

de petróleo, consumidores e 
não consumidores de carvão 
mineral.

Guerra fria x 
Acordo climático

Ainda que, no futuro, se 
descubra que não era ne-
cessário combater o aqueci-
mento global, a solução que 
apresentaremos para viabili-
zar o acordo climático glo-
bal também ajuda a resolver 
dois problemas mais imedia-
tos e, provavelmente, mais 
graves: o crescente risco de 
escalada nuclear da guerra 
fria intercontinental e o co-
lapso da economia mundial, 
que pode ser causa e conse-
quência dessa guerra fria.

Essa guerra fria contem-
porânea tem acontecido de 
forma até mais intensa do 
que a primeira, que aconte-
ceu entre 1946 e 1991. Des-
sa vez, ela está sendo tra-
vada no âmbito econômico, 
tecnológico, militar, espa-
cial, científico, energético, 
alimentar, comunicacional, 
ideológico e financeiro e já 
está em escalada com conse-
quências imprevisíveis.

No aspecto militar, a vio-
lência está acontecendo em 
países do chamado Terceiro 
Mundo, na forma de guer-
ras por procuração e guerras 
híbridas, inclusive aqui na 
América do Sul.

Essa situação de guerra 
de amplo espectro, com im-
portantes implicações eco-
nômicas, combinada com o 
esgotamento do fraco ciclo 
de recuperação da crise de 
2008 e crescente deteriora-
ção financeira global poderá 
levar a outra consequência 
potencialmente catastrófica: 
uma crise financeira global 
sem saída.

A última vez que isso 
aconteceu foi nos anos ‘30, 
e as tentativas unilaterais 
para saída da crise levaram 
à Segunda Guerra Mundial. 
Todas as crises posteriores, 
particularmente a de 2008, 
só se solucionaram porque 
o mundo pode contar com 
uma liderança que conduzi-
ria ao consenso diplomático, 
suficiente para a solução da 
crise, os EUA apoiados di-
retamente pela Europa. Isso 
seria possível hoje como foi 
em 2008?

Vamos, na sequência, 
para possível solução. Lem-
brando que o foco explícito 
de atuação é o combate ao 
aquecimento global. Mas 
se ele não existir, ao menos 
contribuirá muito no comba-
te aos outros dois problemas.

  Felipe Maruf Quintas
Doutorando na Universidade 

Federal Fluminense.

  Gustavo Galvão
Doutor em Economia.

  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Cabe, então, a 
pergunta: alguém 
realmente quer 
fazer um acordo 
climático?

Combate ao 
aquecimento 
global pode 
estabelecer nova 
era de cooperação

Salvando a humanidade da falência: guerra total e política ambiental
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Petróleo será de fato  
nosso ou será dos EUA

A coluna comentou outro dia sobre a importância es-
tratégica do petróleo, que já levou países à guera, com os 
Estados Unidos à frente de todos. “Não é surpreendente 
que, com a descoberta do pré-sal no Brasil, com reserva 
comprovada de cerca de 40 bilhões de barris de petróleo 
e gás natural e reserva potencial de 176 bilhões de barris, 
nosso país tenha se tornado, tal como o Golfo Pérsico, 
alvo de intervenção estratégica dos EUA”, escreve Fe-
lipe Maruf Quintas, doutorando em Ciência Política pela 
UFF e colaborador do Monitor Mercantil, em artigo para 
a Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet).

“A Operação Ajax, coordenada pela CIA e pelo SIS 
(serviço secreto britânico), foi deflagrada no início de 
1953 e depôs Mossadegh [Mohammed, primeiro-minis-
tro do Irã], pelo que hoje seria chamado de ‘revolução 
colorida’. Esse golpe serviu de modelo para outros que 
foram posteriormente aplicados pelos EUA”, descreve 
Quintas.

As manifestações de 2013 (na esteira das “primav-
eras árabes”) pode ser enquadrada na categoria das “rev-
oluções coloridas”, assim como a que destruiu a Líbia, 
também tendo como objetivo o controle do petróleo. 
“A Lava Jato e o impeachment da ex-presidente Dilma 
Rousseff não tiveram outro objetivo que não o de apro-
fundar a alienação, já em curso, dos recursos estratégicos 
do Brasil, em particular o petróleo do pré-sal, para cor-
porações estrangeiras, sobretudo dos EUA ou de países 
a ele aliados. Não cabe meio-termo: ou o nosso petróleo 
será de fato nosso ou será dos EUA. A primeira alterna-
tiva é o caminho da soberania e do desenvolvimento. A 
segunda é o do neocolonialismo e da escravidão”, sen-
tencia Felipe Quintas.

Exemplo oposto
O Fundo Monetário Internacional (FMI) garante ter 

feito pesquisa em que conclui que países que adotaram 
controle sobre taxas de juros viram reduzir o crescimento 
do PIB per capita entre 0,4% e 0,7%. Até aí, tudo bem, é 
o FMI cumprindo seu papel.

A coisa pega quando usa como exemplo a Bolívia, 
que adotou controles em 2013. O Fundo diz que houve 
perda de rentabilidade dos bancos (sem surpresa) e dúvi-
das sobre a qualidade dos ativos, “apesar de indicadores 
financeiros amplamente sólidos no ciclo atual”, recon-
hece. Assim, a Bolívia fez exatamente o contrário do que 
preconiza o FMI e se deu bem.

Devagar
O IBGE divulga nesta quarta-feira o resultado da Pes-

quisa Mensal de Comércio. As projeções do FGV Ibre 
para vendas do varejo restrito em dezembro de 2019, 
em comparação com novembro, é de estabilidade. Para 
as vendas do varejo ampliado (inclui automóveis e con-
strução), a expectativa é de queda de 0,5%.

Em relação ao comportamento no ano, comparado 
com 2018, o FGV Ibre espera alta de 1,8% (varejo res-
trito) e 3,9% (ampliado).

Limites do humor
Pode fazer humor com religião? A arte pode ser proi-

bida quando envolve a fé? Essas e outras questões serão 
debatidas por juristas, jornalistas, humoristas e religiosos 
na mesa redonda “Humor, Arte e Religião – Liberdade e 
Respeito”

Participarão o desembargador André Gustavo Corrêa 
de Andrade, diretor-geral da Emerj; a juíza Andréa Ma-
ciel Pachá; a jornalista Cora Rónai; a atriz e escritora 
Bianca Ramoneda; o pastor e professor Henrique Vieira; 
e o humorista Hélio de La Peña, entre outros.

O evento é gratuito. Inscrições emerj.tjrj.jus.br/pagi-
nas/eventos/eventos2020/humor-arte-e-religiao-liber-
dade-e-respeito.html

‘Progeto’
Abraham Weintraub não será demitido por incom-

petência à frente do Ministério da Educação. Será man-
tido exatamente por isso.

Rápidas
A Copra, indústria de Maceió de derivados de coco, 

lançará produtos com alternativas naturais, livres de 
glúten, lactose e de testes em animais, na SER Trade 
Show – 32ª Super Rio Expofood, que será realizada de 
16 a 18 de março, no Riocentro *** Neste domingo, 
ocorrerá mais uma edição da Feira Caxias Shopping, 
das 12h às 18h *** Um ano após a publicação da Lei 
de Fundos Patrimoniais (13.800/2019), as executivas do 
Santander Brasil Luciana Bragança e Renata Biselli di-
videm a bancada no painel “O papel dos endowments 
em perpetuar o impacto positivo das famílias”, durante o 
Converge Capital Conference, nestas quinta e sexta, no 
Rio de Janeiro.

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
CNPJ: 10.319.900/0002-30

CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A torna público que recebeu do Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, a AVERBAÇÃO AVB004319; Esta averbação da 
Licença de Operação n. LO IN35070 foi emitida por decisão do Conselho Diretor em 
sua 506a Reunião Ordinária de Licenciamento Ambiental, realizada em 27.11.2019,
Fica alterado o objeto para: Aterro sanitário (até 10.400 t/d) em área com 699.215,11 
m2, pertencentes ao subaterro 1 e as fases 1A e 1B do subaterro 3, para disposição 
de resíduos classe II de origem residencial, comercial e industrial; Estação de 
Tratamento de -Chorume; linha de recalque, oficina e ponto de abastecimento de 
veículos, e equipamentos, sistema para captação e queima.de biogás constituído 
por seis sopradores centrífugos e quatro queimadores; na ESTRADA SANTA ROSA, 
S/N - PIRANEMA, município SEROPÉDICA. Processo n° E-07/501433/2011.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luciana 
de Oliveira Leal Halbritter - Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a 
Av. Erasmo Braga, 115, Salas 201 203 205 A CEP: 20020-970 - 
Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2246 e-mail: cap06vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Su-
mário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Des-
pesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0199474-
22.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
MARILIA; LUIZ CARLOS MACHADO em face de KIM ENGEL, 
objetivando intimação. Assim, pelo presente edital INTIMA o réu 
KIM ENGEL e ALINE DIAS DE OLIVEIRA sobre as das datas do 
leilão, quais sejam, a 1º parça em 12.03.2020, às13:30 horas, e 
a 2ª praça no dia17.03.2020, às13:30 horas, no escritório situado 
na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 - Grupo 810. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, aos três dias de fevereiro de dois 
mil e vinte . Eu, __ Marta de Oliveira Gomes - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/21903, o subscrevo.

DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA  COMARCA DA CAPITAL
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo de Castro Gomes - Juiz 
Titular do Cartório da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo, que funciona a Av Erasmo Braga, 115 Corr C/
SALA 210 CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 
31332375 e-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais 
/ Condomínio em Edifício, de nº 0085215-43.2017.8.19.0001, mo-
vida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GARAGEM DO CARMO 
em face de DANIELA MONTENEGRO DE QUEIROZ LIMA, ob-
jetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu DA-
NIELA MONTENEGRO DE QUEIROZ LIMA, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofe-
recer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, per-
manecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, 
CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte 
e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. 
Eu, __ Marcos Antonio Vargas - Técnico de Atividade Judiciária 
- Matr. 01/30933, digitei. E eu, __ Marceli da Silva Argento - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/31466, o subscrevo.

Produção industrial em 2019 caiu 
em 7 dos 15 centros pesquisados
De novembro 
para dezembro, 
12 dos 15 locais 
tiveram queda

A produção industrial caiu 
em sete dos 15 locais pesqui-
sados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2019. As prin-
cipais quedas foram obser-
vadas nos estados de Minas 
Gerais (-5,6%) e Espírito 
Santo (-15,7%) e podem ser 
explicadas pela crise do se-
tor extrativo.

A indústria extrativa foi 
afetada pela queda na pro-
dução de minério de ferro, 
em Minas Gerais, devido ao 
rompimento da barragem de 

Brumadinho, no início de 
2019. No Espírito Santo, a 
indústria sofreu impactos 
tanto do incidente em Minas 
Gerais quanto dos recuos na 
produção de óleos brutos de 
petróleo e gás natural e do 
setor de celulose.

Também tiveram recuo na 
produção industrial a Região 
Nordeste (-3,1%) e os esta-
dos da Bahia (-2,9%), Mato 
Grosso (-2,6%), Pernambu-
co (-2,2%) e Pará (-1,3%). 
Juntos, eles foram responsá-
veis pela queda de 1,1% na 
indústria nacional no ano de 
2019.

Por outro lado, oito es-
tados tiveram alta na pro-
dução, com destaque para 
o Paraná (5,7%). Outros 
locais com aumento na in-
dústria foram Rio de Janei-
ro (2,3%), Amazonas (4%), 
Goiás (2,9%), Rio Grande 

do Sul (2,6%), Santa Cata-
rina (2,2%), Ceará (1,6%) e 
São Paulo (0,2%).

Na passagem de novem-
bro para dezembro do ano 
passado, 12 dos 15 locais 
tiveram queda na produção, 
com destaque para Rio de 
Janeiro (-4,3%) e Minas Ge-
rais (-4,1%). Os três resulta-
dos positivos ficaram com 
Paraná (4,8%), Pará (2,9%) 
e região Nordeste (0,3%).

Já segundo a Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), a queda do desempre-
go, que afetava 11,6 milhões 
de trabalhadores em todo o 
país no fim de 2019, encon-
tra uma barreira na formação 
média do trabalhador. Cinco 
em cada 10 indústrias bra-
sileiras têm dificuldade em 
contratar por causa da falta 
de trabalhador qualificado. A 
vaga existe, mas, muitas ve-

zes, a empresa não consegue 
preenchê-la.

A pesquisa, intitulada 
“Sondagem Especial - Falta 
de Trabalhador Qualifica-
do”, mostra que a escassez 
de mão de obra qualificada 
afeta principalmente a in-
dústria de biocombustíveis, 
onde 70% das empresas di-
zem ter dificuldades com a 
qualificação dos trabalhado-
res.

Em seguida vêm as in-
dústrias de móveis (64%), 
de vestuário e de produtos 
de borracha (empatadas com 
62%), têxtil e de máqui-
nas de equipamentos (60% 
cada).

Segundo o estudo, a fun-
ção com maior carência de 
trabalhador qualificado é a 
de operador, que afeta 96% 
das empresas que relataram 
o problema.

Banco do Brics dará apoio financeiro ao combate à epidemia na China
O Novo Banco de De-

senvolvimento (NDB, em 
inglês) do BRICS anunciou 
nesta terça-feira que plane-
ja ajudar financeiramente a 
China no combate à epide-
mia de coronavírus. Não foi 
informado ainda o valor da 
ajuda, mas esta inclui finan-
ciamento de emergência.

O NDB foi estabelecido 
pelo Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul (Brics) 
e aberto formalmente em 21 
de julho de 2015 em Xan-
gai. A instituição assegurou 
em uma declaração que está 
completamente comprome-
tida a apoiar a China neste 
momento de necessidade e 
está agora no processo de 
consultas com o governo 
chinês sobre as ações espe-
cíficas.

Foram confirmadas 1.071 
mortes causadas pela epide-
mia até a tarde desta terça-
feira. Há 43.708 casos de 
coronavírus confirmados. A 
epidemia tem afetado as bol-
sas de valores da Ásia e Eu-
ropa, especialmente. Coloca 
também em risco as exporta-
ções realizadas por empresas 
brasileiras à China.

Reforço

Conforme a agência Xi-
nhua, o NDB, que fica sedia-
do em Xangai, também espe-
ra trabalhar com parceiros, 
incluindo outros bancos de 
desenvolvimento multilate-
rais, no suporte à capacidade 
de seus países membros para 
lidar com as emergências de 
saúde pública.

PBoC injeta US$ 14,3 bilhões
O Banco Popular da Chi-

na (PBoC, o Banco Central 
do país, injetou 100 bilhões 
de iuanes (US$ 14,3 bi-
lhões) no sistema financeiro 
nesta terça-feira via acor-
dos de recompra reversa. 
de sete dias a uma taxa de 
juros de 2,4%. A ação visa 
a compensar o impacto do 
vencimento de recompras 
reversas e manter a liquidez 
no sistema bancário em um 
nível razoavelmente sufi-

ciente, segundo o PBoC.
Ao mesmo tempo, 380 bi-

lhões de iuanes em acordos 
de recompra reversa vence-
ram nesta terça-feira, resul-
tando em uma retirada líqui-
da de 280 bilhões de iuanes 
do mercado. Um acordo de 
recompra reversa é um pro-
cesso em que o Banco Cen-
tral compra valores dos ban-
cos comerciais por licitação, 
com um acordo para vendê-
los de volta no futuro.

A instituição financeira 
valoriza os grandes esfor-
ços e as medidas efetivas 
da China para controlar a 
propagação do novo co-
ronavírus, destaca a nota. 
“Estamos confiantes na 

capacidade de prevenção e 
controle epidêmico da Chi-
na e nas medidas tomadas 
pelo governo chinês até 
agora para prevenir a pro-
pagação da infecção”, diz o 
texto.

ICMS: governadores consideram inviável proposta de Bolsonaro
A renovação do Fundo 

de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb) e a forma 
com que o presidente Jair 
Bolsonaro tem se referido 
às alíquotas do Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) incidente sobre 
combustíveis.

Esses foram os temas 
que dominaram a pri-
meira reunião do Fó-
rum de Governadores 
em 2020, realizado nesta 
terça-feira, que contou 

com a participação de 22 
governadores e do minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes. Antes mesmo de 
a reunião terminar, os go-
vernadores divulgaram 
um documento no qual 
pedem “a aprovação ime-
diata do novo Fundeb” 
ao Congresso Nacional. 
O prazo de validade do 
Fundeb termina no fim 
do ano.

Na avaliação dos go-
vernadores que falaram 
à imprensa após o encon-
tro, há um consenso no 
sentido de que é inviável 
a proposta feita pelo pre-

sidente Jair Bolsonaro, 
de zerar a alíquota do 
ICMS incidente sobre a 
venda de combustíveis. 
Além disso, afirmam os 
governadores, da forma 
como o desafio foi apre-
sentado, acabou preju-
dicando politicamente os 
chefes do Executivo nos 
estados.

Wilson Witzel, do Rio 
de Janeiro, por sua vez, 
lembrou que os gover-
nadores cobraram do 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, “uma de-
monstração clara de que 
não há desafio, e que os 

servidores públicos não 
são parasitas”. Na sua 
opinião, a solução para 
as contas dos estados de-
pende do pacto federati-
vo e da reforma tributá-
ria. “Não estamos aqui 
para desafio ou duelo, 
mas para fazer com que 
as reformas avancem”, 
afirmou.

A pauta do primeiro fó-
rum de governadores em 
2020 abrangeu também 
assuntos como plano de 
ajuste fiscal, securitização 
das dívidas dos estados e 
Fundo de Segurança Pú-
blica.
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Banqueiro solto
– Em entrevista ao programa Roda Viva, em 8/4/2019, o 

antigo czar da economia brasileira nos anos de chumbo, o 
insuspeito economista Antônio Delfin Neto (1º de maio de 
1928), cunhou um dito bem-humorado. “Ban queiro solto 
sempre volta ao local do crime”. Já teve as suas oportuni-
dades de abrir a caixa de ferramentas, dar na cabeça dos tra-
balhadores e aproveitou todas as chances de fazê-lo. Agora, 
posa de cristão novo e até se diz um “keynesiano”...

– Já o “banqueiro solto” Paulo Guedes (24 de agosto de 
1949), atual czar da economia brasileira, até hoje, nada fez 
para extinguir a generosa “bolsa-empresário”, conjunto de sub-
sídios, incentivos e negligência na cobrança de toda sorte de 
renúncias fiscais, que há anos existem na economia brasileira 
(muito antes de Paulo Guedes sentar na cadeira da Esplanada). 
Dados do próprio Ministério da Fazenda indicam que mais de 
R$ 1 trilhão foram concedidos em subsídios às operações de 
crédito, de 2003 até 2016, em montante que supera a soma dos 
recursos destinados a programas sociais de governo no mesmo 
período (R$ 372 bilhões) e que incomodam muita gente.

– O atual ministro da Economia é alvo de investigação pre-
liminar por iniciativa do Ministério Público Federal (MPF), 
desde outubro de 2018, por suspeitas de fraudes na gestão 
de fundos de investimentos. Desde 2009, fundos de pensão 
como Previ (Banco do Brasil), Petros (Petrobras), Funcef 
(Caixa Econômica Federal) e Postalis (Correios) aplicaram 
valor aproximado de R$ 1 bilhão em Fundos de Investimen-
tos administrados por Guedes, principalmente em Fundos de 
Investimento e Participações (FIP). De acordo com o MPF, 
depois da entrada do fluxo de recursos originários dos fundos 
de pensão, o Fundo BR Educacional, gerido por P. Guedes, 
teria investido na empresa HSM Educacional S/A, gerida por 
P. Guedes, e comprado todo o capital da HSM do Brasil, geri-
da por P. Guedes, com o ágio de R$ 16,5 milhões. Apesar do 
ágio, após esta operação, a HSM do Brasil S/A, gerida por P. 
Guedes, só acumulou prejuízos.

Manifesto
Artistas e intelectuais brasileiros e estrangeiros, lançaram 

na sexta-feira passada manifesto contra o cerco a instituições 
culturais, científicas, educacionais e à imprensa. Trechos do 
Manifesto são apresentados aqui:

“As instituições democráticas brasileiras têm sofrido um 
verdadeiro ataque desde o começo da gestão de Jair Bolson-
aro. Desde 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assume o 
poder como presidente do Brasil, assistimos a uma escalada 
autoritária, refletida em uma sistemática tentativa de controle e 
cerceamento de várias instituições culturais, científicas e edu-
cacionais brasileiras e aos órgãos da imprensa.

“Os exemplos são muitos. Logo no início da gestão, mem-
bros do partido pelo qual Bolsonaro foi eleito (PSL) pediram, 
publicamente, que alunos filmassem seus professores e os de-
nunciassem por ‘doutrinação ideológica’, através de filmagens 
e seu compartilhamento nas mídias sociais. Essa campanha es-
tilo ‘caça às bruxas’, chamada de ‘escola sem partido’, gerou 
insegurança nas escolas e universidades, em um país que há 
pouco mais de três décadas saiu de uma ditadura militar opres-
sora. Em janeiro de 2020, Bolsonaro afirmou que os livros 
didáticos brasileiros ‘tinham muita coisa escrita’ e sugeriu que 
o Estado interferisse diretamente no conteúdo das obras que 
chegam às escolas públicas, e de forma sectária.

(...)
“No dia 16 de janeiro, o ex-secretário especial da Cultura, 

Roberto Alvim, e Bolsonaro, em uma transmissão conjunta, 
elogiaram a ‘guinada conservadora’ e o ‘recomeço da cultura’ 
do país. No dia seguinte, Alvim plagiou o nazista Joseph Goe-
bbels quando fazia o anúncio de um novo prêmio nacional das 
artes. O secretário foi exonerado por conta da imensa reação 
que seu discurso gerou na sociedade civil. Mesmo assim, Al-
vim era a voz do projeto bolsonarista de contínua afronta à 
liberdade de expressão, com mudanças que demonstram ret-
rocesso na liderança e no funcionamento de diversos órgãos, 
como o Conselho Superior de Cinema, da Ancine, do Fundo 
Setorial Audiovisual, da Biblioteca Nacional, do Iphan (Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e da Funda-
ção Palmares.

(...)
“A partir de um programa moralista e ideológico fechado 

e compactuado, essa administração busca mudar o conteúdo 
dos livros escolares, dos filmes nacionais, restringir o acesso a 
bolsas de estudo e de pesquisa, intimidar o corpo docente, os 
jornalistas e os cientistas.

“Buscam também reverter, inclusive, várias conquistas dos 
últimos anos, como a implementação da política de cotas e 
de ação afirmativa no país, medidas que, entre outras, e pela 
primeira vez na história do Brasil, vêm tornando o país mais 
múltiplo e inclusivo, menos desigual, com 51% dos alunos das 
universidades públicas sendo provenientes das comunidades 
negras. O que temos presenciado desde 2019 é um movimento 
oposto; um retrocesso nesses direitos fundamentais.

“Estamos assim, diante de um governo que nega a laici-
dade do Estado e que fomenta fundamentalismos e racismo 
religioso, que nega o aquecimento global, e as queimadas na 
Amazônia, despreza líderes que lutam pela preservação do 
meio ambiente, e desrespeita a cultura e a preservação am-
biental realizada pelas comunidades indígenas e quilombolas.

“Este governo ignora a atuação paralela e criminosa das 
milícias, e a corrupção que prometeu combater. Bolsonaro e 
seus ministros atacam as minorias e negam as demandas dos 
movimentos negros, indígenas, LGBTTQ+. Também, constan-
temente, ataca cientistas, acadêmicos e jornalistas toda vez que 
se sente ameaçado. É um governo que tem feito drásticos cortes 
no orçamento para o desenvolvimento da cultura e educação, e 
que não tem plano de desenvolvimento para o seu povo.

O resumo é que o projeto de governo atual ataca as institu-
ições democráticas e isso poderá ser irreversível. Chamamos 
assim a comunidade internacional a se solidarizar e se posicio-
nar publicamente: para condenar estes atos de violência e de 
aparelhamento burocrático e ideológico do Estado, para que 
não se configure em um programa eficiente e regular de cen-
sura. Para pressionar o governo brasileiro para que ele siga a 
Declaração Universal de Direitos Humanos, e com isso res-
peite a liberdade de expressão, de pensamento e de religião.

Por fim, conclamamos os órgãos de Direitos Humanos e a 
imprensa internacional para que fiquem atentos ao que acon-
tece no Brasil e às ameaças à democracia que tem sido colo-
cada à prova, diariamente. O momento é grave, e é hora de 
dizer não à escalada autoritária no Brasil.”

Projeto facilitará abrir 
e fechar empresas

Um projeto aprovado nesta 
terça-feira, na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
deverá facilitar a abertura e 
o fechamento de empresas. 
Trata-se do PLS 145/2018, do 
ex-senador José Agripino, que 
prevê que todo o processo seja 
feito por meio de sistema ele-
trônico específico do governo. 
Agora, o texto será analisado 
na Câmara dos Deputados, 
caso não haja requerimento 
para votação no Plenário do 
Senado.

A proposição muda a Lei 
11.598/2007, para facilitar 
os procedimentos e reduzir 
a burocracia para abertura 
e fechamento de empresas. 
Para o autor, a informatiza-
ção, bem como a integração 
entre os diversos entes fede-
rativos, resultará em sensí-
vel redução no tempo e no 
custo para se empreender no 
Brasil. O projeto ainda esta-
belece o prazo máximo de 
12 meses para a implemen-
tação das medidas, depois 

que a lei entrar em vigor.
O relator, senador Irajá 

(PSD-TO), foi favorável à 
proposta. Ele acatou o pare-
cer anteriormente aprovado 
na Comissão de Ciência e 
Tecnologia (CCT), segun-
do o qual “não é razoável 
aguardar muito tempo e 
realizar inúmeros procedi-
mentos burocráticos, em di-
versas repartições públicas, 
para exercer uma atividade 
econômica fora da informa-
lidade”.

Irajá observa que a lei 
atual já prevê a criação de 
sistema informatizado, mas 
considera ser preciso apri-
morá-la. “O PLS faz isso, 
ampliando os serviços pre-
conizados pela menciona-
da norma. O prazo de doze 
meses, previsto para que es-
ses serviços sejam disponi-
bilizados, é suficiente para 
que as necessárias medidas 
pelos órgãos competentes 
sejam tomadas”, afirma no 
relatório.

Aumentam as reclamações contra os serviços 
prestados por empresas de telefonia 

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Ana-
tel) divulgou os números de 
acessos dos principais servi-
ços de telecomunicações no 
país, ao final de 2019: tele-
fones fixos e móveis, banda 
larga fixa e TV por assina-
tura. Também foi revelado 
que as reclamações sobre os 
serviços prestados aumenta-
ram.

Os consumidores de tele-
comunicações registraram 
na Anatel, em 2019, 2,98 mi-
lhões de reclamações contra 
as prestadoras de telecomu-
nicações. Em relação a 2018, 
isso significa crescimento da 
ordem de 1,28%, ou 37,5 mil 
reclamações. Esse é um dos 
volumes mais baixos dos 
últimos anos e representa 
queda de aproximadamente 
27% em relação ao ano de 
2015. Somados, os serviços 
- telefones fixos e móveis, 
banda larga fixa e TV por as-
sinatura - representam 308,6 

milhões de acessos.
O Brasil alcançou 32,56 

milhões de domicílios com 
acesso à Banda Larga Fixa 
em dezembro de 2019, de 
acordo com números divul-
gados pela Anatel: de cada 
100 domicílios, 46,8 são 
conectados por linhas fixas. 
No total, o serviço teve cres-
cimento de 4,30% no ano.

Ao término de 2019, a fi-
bra óptica proveu acesso a 10 
milhões de domicílios, com 
um crescimento de 71,82% 
no uso da tecnologia em 12 
meses. As conexões acima 
de 34 Megabits estavam pre-
sentes em 6,11 milhões de 
domicílios brasileiros – evo-
lução de 36,69%.

O conjunto das Prestado-
ras de Pequeno Porte (PPPs) 
encerrou 2019 conectando 
9,88 milhões de domicílios 
à internet fixa, com um cres-
cimento de 32,44% em 12 
meses. Esse número repre-
senta a maior participação 

de mercado, se comparado 
às grandes operadoras. A 
Claro, com a segunda maior 
participação, totalizou 9,58 
milhões e, a Vivo, 7,02 mi-
lhões. Em dezembro de 
2018, as PPPs detinham o 
terceiro maior quantitativo 
de domicílios.

TV por Assinatura

Outros mercados de va-
rejo de telecomunicações 
apresentaram reduções no 
ano de 2019.

A telefonia móvel, com 
226,67 milhões de números 
ativos, e a telefonia fixa, 
com 33,50 milhões de li-
nhas, apresentaram redução 
de 1,1% e 10,6%, respecti-
vamente.

A TV por Assinatura com 
15,79 milhões de domicílios 
atendidos, registrou dimi-
nuição de 9,9% nos últimos 
12 meses.

“O leve crescimento tam-

bém aparece quando as re-
clamações são comparadas 
com a base de acessos em 
serviço das operadoras. O 
Índice de Reclamações (IR) 
médio do setor de teleco-
municações em 2019 foi de 
0,79 contra 0,76 em 2018. 
Mesmo assim, encontra-se 
bem abaixo do pico de 2015, 
quando atingiu 0,93. Tal ín-
dice mede a quantidade de 
reclamações registradas a 
cada mês para um grupo de 
1.000 acessos em serviço”, 
justificou a Anatel.

O maior aumento em vo-
lume de reclamações foi re-
gistrado no serviço de banda 
larga fixa, com quase 80 mil 
reclamações a mais do que 
em 2018, ou aumento de 
15,7%. Em média, no ano 
de 2019, para esse serviço, 
foram registradas 1,50 recla-
mação por mês para cada mil 
acessos em serviço, enquan-
to, em 2018, esse índice foi 
de 1,37.

Comerciários acionam DRT contra 
Supermercados Guanabara

Depois de anunciar fecha-
mentos das lojas nos domin-
gos, segundo o Sindicato dos 
Comerciários do Rio de Ja-
neiro, o Guanabara informou 
que pretende demitir 3.500 a 
4 mil trabalhadores nos pró-
ximos meses. Além disso, a 
empresa já apresentou em 
negociação a intenção de im-
plementar a jornada 12×36, 
banco de horas e o contrato 
por jornada intermitente.

O Sindicato dos Comerci-
ários do Rio abriu negocia-
ção com o objetivo de en-
contrar saídas para que não 
ocorram essas demissões e 
participou de uma mesa re-
donda na Delegacia Regio-
nal do Trabalho com a par-
ticipação da empresa para 
tratar desta questão.

O Sindicato já disse que 
não concorda com mudanças 
de jornada que não estejam 
na convenção coletiva e que 
espera da empresa uma pro-
posta concreta para evitar 
um número tão grande de 
demissões. Nesta terça-feira, 
dia 11, haverá nova reunião 
na Superintendência Regio-

nal do Trabalho com o Gua-
nabara.

“Para piorar, sem dar qual-
quer informação para seus 
funcionários, o supermer-
cado cortou o adicional de 
100% de quem trabalha nos 
feriados. Os trabalhadores só 
ficaram sabendo na hora que 
receberam o contracheque. 
Essas mudanças atingem du-
ramente os ganhos mensais 
dos comerciários, que con-
tam com este ganho extra 
para completar os salários. A 
partir do momento que o su-
permercado apresentar uma 
proposta concreta, o Sindi-
cato convocará os trabalha-
dores para uma assembleia 
que analise e decida sobre o 
resultado das negociações”, 
diz, em nota, a entidade tra-
balhista.

Para o Sindicato, no mo-
mento o mais importante 
é preservar o emprego de 
milhares de trabalhadores e 
garantir o cumprimento da 
convenção coletiva.

Pesquisa do iDados, a 
partir da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 

(Pnad), do IBGE, mostrou 
que um trabalhador com En-
sino Fundamental demora, 
em média, 13,1 meses para 
conseguir um novo empre-
go. Atualmente, o país vive 
uma crise, com mais de 12 
milhões de trabalhadores de-
sempregados.

“Em um momento tão 
ruim para a economia do 
país, com alto índice de de-
semprego, nosso objetivo 
tem sido a manutenção dos 
empregos. Estamos nego-
ciando com o Guanabara 
alternativas para evitar uma 
demissão em massa, man-
tendo as garantias da nossa 
convenção coletiva. Além 
disso, muitos trabalhadores 
estão preocupados com a 
diminuição da renda a par-
tir do fim do adicional de 
feriado, estamos cobrando 
da empresa uma alternativa 
para isso”, declara Márcio 
Ayer, presidente do Sindica-
to dos Comerciários.

O adicional deixou de ser 
obrigatório desde 2017, com 
o decreto do então presiden-
te Michel Temer, quando os 

supermercados passaram a 
ser considerados serviço es-
sencial. Com isso, domingos 
e feriados tornaram-se dias 
normais de trabalho e o adi-
cional deixou de ser obriga-
tório. O Sindicato foi à luta 
e, mesmo com o decreto, al-
guns supermercados manti-
veram o adicional de 100%, 
entre eles o Guanabara, ga-
rantindo esse importante be-
nefício aos trabalhadores.

“O decreto de 2017 foi 
um duro golpe para os traba-
lhadores de supermercados. 
Temer atendeu ao desejo dos 
patrões, que querem cada 
vez mais aumentar seus lu-
cros. Recentemente o Brasil 
piorou muito para os traba-
lhadores, o atual governo 
insiste em medidas que reti-
ram direitos e desvalorizam 
os trabalhadores. No ano 
passado, fechamos uma ne-
gociação salarial muito difí-
cil, com tentativas de cortar 
mais direitos, porém fomos 
firmes. Precisamos agora de-
fender nossa convenção co-
letiva e impedir mais retro-
cessos”, afirma Márcio Ayer.
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Analistas do Bradesco BBI 
gostam dos resultados do Itaú

Para os analistas do Bradesco BBI, os resultados do Itaú 
foram positivos e em alguns aspectos superaram às pro-
jeções, Porém, relembram que 2020 será um período de 
desafios para os bancos brasileiros e recomendam cautela. 
A classificação para as ações do concorrente permanece-
ram como neutra e o preço-alvo foi mantido em R$ 38, o 
que significa uma perspectiva de alta de 11%. Os técnicos 
da instituição consideram que o lucro líquido superou em 
1,6% as suas estimativas e amplamente em linha com o 
consenso de R$ 7,28 bilhões. A qualidade do crédito per-
maneceu sob controle e a receita com as tarifas teve in-
fluência positiva do mercado de capitais, com forte des-
empenho na gestão de ativos e investimentos em banking, 
incluída a XP. Com relação ao guidance para 2020, de-
stacamos a redução das despesas e a receita com as tarifas, 
respectivamente, de 4,5% para 7,5%. Como lado negativo, 
existe o aumento dos ativos de risco, de R$ 18,5 bilhões 
para R$ 22 bilhões.

Uns perdem a vida, outros ganham dinheiro
O governo chinês confirmou que 43,1 mil pessoas es-

tão infetados com a pneumonia viral e foram registradas 
1.018 vítimas mortais. Mas enquanto o coronavírus pro-
voca estragos, alguns investidores estão ganhando muito 
dinheiro com a epidemia. Na semana passada, a farmacêu-
tica francesa Novacyt anunciou lançamento de um teste 
capaz de detetar a infecção, trata-se do primeiro do tipo 
a ser lançado na Europa. É uma empresa pequena, com 
uma capitalização inferior a € 50 milhões. Por causa da 
grande procura do teste, que é anunciado como capaz de 
detetar o alcance do possível contágio em menos de duas 
horas, suas ações dispararam e, em pouco tempo, já reg-
istram valorização de 435%. A cotação da chinesa Tianjin 
Teda, que organizou campanhas de higiene com a venda 
de máscaras e outro tipo de proteção, subiu 148%, ao mes-
mo tempo em que a Allmed Medical Products e a Jafron 
Biomedical apresentaram ganhos de 135%.

Carrefour não contratou Rothschild
O Carrefour Brasil desmentiu a nota que circulou na im-

prensa de ter contratado a assessoria do Banco Rothschild, 
mas confirmou estar negociando a comprar da operação 
do atacadista Makro. O grupo francês, no entanto, ressal-
tou que a possível transação não contempla a aquisição da 
subsidiária do Makro, nem a totalidade das suas operações 
no Brasil.

Portugueses congelam contas de Isabel
A Justiça congelou as contas bancárias de Isabel dos 

Santos em Portugal, uma delas no Banco Comercial Por-
tuguês. Além disso, também existe a ordem judicial solic-
itada pelo Banco de Portugal para monitorar os movimen-
tos bancários realizados pelas empresas da ex-bilionária 
angolana no país, caso da Efacec, para avaliar se existem 
transferências cuja legalidade possam levantar dúvidas. 
Esta semana foi consumado o primeiro desinvestimento 
da empresária, com a concretização da venda do Eurobic 
para os espanhóis do Abanca.

Petróleo volta a respirar
Como ainda não chegou a nenhuma conclusão, Vladi-

mir Putin, discute com Igor Sechin, titular da pasta de En-
ergia, para discutir a recomendação do comité técnico da 
OPEP+, que defende um corte extraordinário de 600 mil 
barris por dia. A decisão deverá ser tomadas nas reuniões 
que o cartel promoverá nos dias 5 e 6 de março, em Vi-
ena, na Áustria. Enquanto isso, os preços da matéria-prima 
voltaram a subir, depois de terem tocado em mínimos de 
mais de um ano. O barril do Brent, negociado em Londres, 
valorizou 1,65%, para os US$ 54,15 e o norte-americano 
WTI recuperou 1,13% para os US$ 50,13.

Gerdau paralisa planta de Michigan
Para obter a otimização de custos, a Gerdau inter-

rompeu as atividades da planta de aços especiais de Jack-
son (Michigan), que tem capacidade para a produção de 
275 mil toneladas anuais.

CONVOCAÇÃO AGO 
O Diretor Presidente das Clínicas Médicas Cooperadas Ltda. – CLINI-
COOP – usando das suas atribuições que lhe confere o estatuto social, 
convoca os senhores cooperados para se reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 17 de Março de 2020, às 18:30 
(dezoito horas e trinta minutos) no auditório das Clínicas Médicas Coope-
radas Ltda - Clinicoop, à Rua Sorocaba  nº 706, nesta cidade, em primeira 
convocação às 18:30  (dezoito horas e trinta minutos) com presença de 
2/3 (dois terços) do número de cooperados; em segunda convocação, 
às 19:00 (dezenove horas) com a presença de metade mais um dos co-
operados ou ainda em terceira e última convocação às 19:30 (dezenove 
horas e trinta minutos), com a presença mínima de 10 (dez) coopera-
dos, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.Deliberar sobre a 
prestação de contas do exercício  findo em 31 de dezembro de 2019; 
2.Apuração do valor atualizado da Cota Parte; 3.Estimativas do acerto 
com ex-cooperados; 4. Apresentação das realizações da diretoria atual 
em 2019; 5.Eleição da nova diretoria (Conselho Administrativo e Fiscal); 
6.Deliberação sobre entrada e saída de cooperados em 2019; 7.Previ-
são orçamentária para 2020; 8.Avaliação de reajuste da taxa condominial 
para 2020; 9.Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo Rodrigues Santos – Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA
Mãos Dadas Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ nº. 
09.476.627/0001-98, torna público que recebeu da Sec. Municipal de 
Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº. 26/510.291/2017, a Li-
cença Municipal de Instalação (LMI) nº. 2014/2020, válida até 31/01/2024, 
para construção de grupamento misto com lojas no térreo e dois blocos 
residenciais, situado na Rua Voluntários da Pátria, 60, Botafogo - RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COLTI COOPERATIVA DE TRABALHO 
E SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Diretor Presidente da 
COLTI COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS PROFISSIONAIS 
LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005164-5, e inscrita no 
CNPJ sob o nº de registro 14.302.926/0001-46, Sr. Almerindo de Miranda 
Lima, no exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para 
participarem da AGE – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 22/02/2019, na Rua Senador Dantas, 71, Sala 901, Centro, Rio de 
Janeiro – RJ, CEP: 20031-202, em primeira convocação às 08:00 h com 
a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda 
convocação as 09:00 h com a presença mínima da metade mais um dos 
sócios cooperados e em terceira e última convocação as 10:00 h com a 
presença mínima de 50 (cinquenta) associados ou 20% do quadro de 
cooperados, prevalecendo o menor numero entre duas as alternativas 
de quórum. Na data da presente convocação a cooperativa tem no 
total de seu quadro social 19 (dezenove) cooperados. A Ordem do 
Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para Deliberação da Assembleia 
de Reforma Estatutária conforme subitens abaixo: a) Revisão e Mudança 
do Objeto Social – Alteração das Atividades Econômicas; b) Alteração 
do Capital Social – Alteração da Redação dos Artigos 17, 18 e 19; c)
Alteração da Denominação Social e Nome Fantasia; d) Mudança de 
Endereço da Sede Social; e) Revisão Geral e Alterações do Estatuto 
Social.  2) Apresentação de Renúncia a Cargos da Diretoria – Renuncia 
da Diretoria antes do Término do Mandato; 3) Registro da Entrada e 
Saída de Cooperados; 4) Apresentação de Proposta para Associação 
– Participação no Capital Social de outra Sociedade Cooperativa; 5)
Eleição para Cargos em Vacância da Diretoria; 6) Demais assuntos de 
interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 12 de fevereiro de 2020.

Almerindo de Miranda de Lima – Diretor Presidente

RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 DA COPRERJ - 

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, 
GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES 
E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
21.551.464/0001-66, NIRE 33.40005368-1, RATIFICA A PAUTA DA
PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2020 publicada no dia
28/01/2020 na página 4 do Jornal Monitor Mercantil nº 28.553 incluindo
o item (3), qual seja: Troca obrigatória de 2/3 do Conselho Fiscal para 
o exercício de 2020/2021 e RATIFICA o endereço da sede e local da 
assembleia, qual seja: Rua Aluísio Neiva nº 227, Centro, São Gonçalo/RJ, 
CEP 24445-400. São Gonçalo/RJ, 11 de fevereiro de 2020. Edson Felipe 
Rodrigues Pimentel. Diretor Presidente. CPF nº 910.552.537-34.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING
DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.279/0001-49
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se à disposição dos Senhores 
Acionistas em sua sede social, os documentos a que se refere o artigo nº 
133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 11/02/2020.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUESA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Portuguesa, 
sito à Rua Haroldo Lobo, nº 400, nesta, no uso de suas atribuições e 
cumprindo o que preceitua o Artigo 34, parágrafo 2° do Estatuto em vigor. 
Convoca para o dia 19 de fevereiro de 2020, os senhores Conselheiros 
para deliberarem e aprovarem as contas do exercício de 2019. Com 
a primeira chamada para às 20h e a segunda e última para 20:30h. 
**Apresentação ao Conselho dos Vice-Presidentes de Finanças e 
Contabilidade conforme determina o Estatuto.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2020.
GILBERTO DE SOUZA GOMES

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Vale diz que vai retomar  
e estabilizar sua produção
Venda de finos de 
minério de ferro 
e pelotas atingiu 
312,5 milhões de 
toneladas em 2019

Nos balanços do ano pas-
sado e do quarto trimestre, 
divulgados nesta terça-feira, 
a mineradora Vale disse que 
“encerrou 2019, o ano mais 
desafiador de sua história, 
com o firme compromisso 
de retomar e de estabilizar 
sua produção, ao mesmo 
tempo em que implementa 
os mais altos padrões de se-
gurança em suas operações”.

O volume de vendas de 
finos de minério de ferro e 
pelotas atingiu 312,5 mi-
lhões de toneladas em 2019, 
ficando em linha com o 
guidance anual de 307/312 
milhões de toneladas. A pro-
dução de finos de minério 
de ferro totalizou 302,0 Mt, 
ficando 21,5% menor do que 
em 2018, enquanto a produ-
ção de pelotas em 2019 foi 
de 41,8 Mt, ficando 24,4% 
menor do que em 2018.

A mineradora também 
ajustou projeções para o pró-
ximo trimestre (1° tri20). A 
produção de finos de miné-
rio de ferro ficará entre 63 
e 68 Mt no 1T20, a produ-
ção de pelotas de 44 Mt em 
2020, a produção de níquel 
entre 200.000 e 210.000 t em 
2020, a produção de carvão 

entre 8 e 10 Mt em 2020.
A Vale informou, também, 

a descontinuidade das proje-
ções de vendas de finos de 
minério de ferro e pelotas no 
1T20. “A Vale esclarece que 
as informações divulgadas 
representam uma mera es-
timativa, dados hipotéticos 
que de forma alguma cons-
tituem promessa de desem-
penho por parte da Vale e/ou 
de seus administradores. As 
projeções apresentadas en-
volvem fatores de mercado 
alheios ao controle da Vale 
e, dessa forma, podem sofrer 
novas alterações”, informou 
no balanço.

Ainda sobre o último tri-
mestre de 2019, a mineradora 
disse que a produção de níquel 
recuou 11% em relação ao 
quarto trimestre de 2018, mas 
cresceu 10% ante o terceiro 
trimestre com a normalização 
das operações no Canadá e a 
retomada das operações em 
Onça Puma, no Pará.

A queda de 18% da pro-
dução de cobre em base anu-
al e 8% na trimestral, para 
90,3 mil toneladas, foi pro-
vocada pela menor extração 
em Sossego, mina localizada 
no Pará, ofuscando o bom 
desempenho das minas de 
Sudbury, no Canadá, e de 
Salobo, no Pará.

A empresa destacou no 
balanço que a interrupção 
operacional que se seguiu à 
ruptura da barragem I, com 
interdições nas operações 
de Vargem Grande, Fábrica, 
Brucutu, Timbopeba e Ale-
gria juntamente com a sazo-
nalidade climática mais forte 

do que o normal no 1S19, 
causaram grandes impactos 
na produção.

Trimestralmente, as ven-
das de finos de minério de 
ferro e pelotas da Vale to-
talizaram 88,9 Mt no 4T19, 
4,4% superior ao trimestre 
anterior e superior à produ-
ção no período, como resul-
tado de redução de estoque. 
A participação de produtos 
premium totalizou 87% no 
4T19. Os prêmios de qua-
lidade de finos e pelotas de 
minério de ferro atingiram 
US$ 6,4/t4 no 4T19 contra 
US$ 5,9/t no 3T19, princi-
palmente como resultado da 
maior contribuição do ajuste 
de pelotas devido aos divi-
dendos sazonais recebidos. 

A produção da mina de 
Alegria, retomada em no-
vembro de 2019, contribuirá 
com aproximadamente 8 Mt 
em 2020, conforme divul-
gado anteriormente, adicio-
nando aproximadamente 5 
Mt de produção em relação 
a 2019. A logística no Com-
plexo de Vargem Grande foi 
liberada após a retomada das 
operações no Terminal Fer-
roviário de Andaime (TFA) 
em janeiro de 2020, o que 
permitirá embarques ferrovi-
ários de, aproximadamente, 
7 Mt de estoque de produtos 
retidos.

A Vale informou sobre as 
atualizações do plano de des-
caracterização das barragens. 
Segundo a empresa, um dos 
principais marcos para redu-
zir o nível de risco da com-
panhia é a descaracterização 
das estruturas a montante, um 

processo que continuará nos 
próximos anos. A primeira 
descaracterização concluída 
em dezembro de 2019, a da 
barragem 8B, e a segunda, a 
da barragem de Fernandinho, 
será concluída em 2020.

A Vale também concluiu 
a construção de estrutura de 
contenção para a barragem 
Sul Superior na cidade de 
Barão de Cocais, enquanto 
a construção de estruturas de 
contenção para as barragens 
B3/B4 e Forquilhas serão 
concluídas no 1S20, aumen-
tando as condições de segu-
rança nas áreas a jusante das 
barragens e permitindo que 
os trabalhos de descaracteri-
zação se iniciem a seguir.

Os resultados das análises 
As-Is e dos estudos técnicos 
realizados pela Vale, como a 
Inspeção Regular de Seguran-
ça de setembro/2019, levaram 
a Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) a reclassificar 
o método de alteamento das 
barragens Doutor e Campo 
Grande de “linha de centro” 
para “a montante”, e a Vale a 
incluí-las no plano de desca-
racterização. A Vale reforça 
que as informações foram de-
vidamente registradas junto à 
ANM em setembro de 2019 e 
divulgadas publicamente por 
meio do site da Vale.

A Vale disse que provisio-
nará US$ 716 milhões para 
o plano de descaracteriza-
ção das barragens Doutor 
e Campo Grande e das três 
estruturas de empilhamentos 
drenados, para as quais não 
havia sido feito provisiona-
mento anteriormente.

Gol faz renovação da frota e desalavancagem do balanço
A Gol Linhas Aéreas Inte-

ligentes informou que a ven-
da de 11 aeronaves reduzirá 
a dívida líquida da empresa 
em aproximadamente R$ 500 
milhões, composta por uma 
redução de R$ 130 milhões na 
dívida de arrendamento finan-
ceiro e um aumento de R$ 370 
milhões na liquidez de caixa.

A empresa aérea anunciou 
nesta terça-feira a celebra-
ção de contratos de venda 
e arrendamento (sale and 
leaseback) de 11 aeronaves 
Boeing 737 Next Generation 
(NG) com a Carlyle Avia-
tion.  A Gol divulgará o seu 
balanço do quarto trimestre 

no dia 20 deste mês. Segun-
do informou a aérea em nota, 
a iniciativa ajudará a acele-
rar a renovação da frota e a 
desalavancagem do balanço.

A Gol pretende substituir 
esses NGs por aeronaves 
Boeing 737 MAX-8 durante 
os próximos anos.

De acordo com a Gol, no 
processo de transformação da 
frota para aproximadamen-
te 50% de aeronaves Boeing 
MAX até 2025, espera-se 
criar mais de R$ 4,0 bilhões 
em valor para todos os acio-
nistas da Gol, composto por 
mais de R$ 2,0 bilhões em 
valor patrimonial em aerona-

ves (ativos) e mais de R$ 2,0 
bilhões em crescimento da 
receita operacional, decorren-
te de maior produtividade da 
receita e menor consumo de 
combustível.

A companhia planeja utili-
zar aproximadamente R$ 330 
milhões dos recursos para res-
gatar o montante disponível de 
suas Senior Notes de 8,875%, 
com vencimento em 2022. A 
receita de gerenciamento de 
ativos e a redução na despe-
sa de juros contribuirão com 
mais de R$420 milhões no lu-
cro da Companhia em 2020, e 
melhorará os indicadores cre-
ditícios da Gol, reduzindo a 

relação dívida líquida/Ebitda 
em 0,2x e melhorando a re-
lação Ebitda/despesa de juros 
líquidos em 0,5x.

“A Gol acelerou seu plano 
de renovação e moderniza-
ção de frota tendo em vista 
as condições favoráveis do 
mercado para transações 
de aeronaves Boeing 737 
NGs”, disse Richard Lark, 
vice-presidente Financeiro 
da Gol. “Nosso histórico de 
ganhos consistentes obtidos 
a partir de nosso portfólio de 
aeronaves tem proporciona-
do a criação contínua de va-
lor para todos os acionistas 
da GOL”, ressaltou.

Petrobras reverte provisão de R$ 1,3 bi do 4º trimestre de 2019
A Petrobras reverterá R$ 

1,3 bilhão da provisão refe-
rente a litígios no resultado 
do quarto trimestre de 2019, 
ao obter uma sentença arbi-
tral favorável, ao ser rejeita-
do o pedido de um investidor 
da Sete Brasil, em recupera-
ção judicial, que pretendia 
“obter ressarcimento pela 
Petrobras de alegados da-

nos materiais relacionados 
ao investimento no Projeto 
Sondas”.

O Projeto Sondas foi cria-
do em 2008 após a descober-
ta dos campos de petróleo na 
camada do pré-sal, em 2007. 
A Sete Brasil foi constituída 
em dezembro de 2010 para 
executar o projeto, que en-
volvia a aquisição, pela Pe-

trobras, de 28 navios-sondas 
para a exploração do pré-sal, 
oito deles a serem construí-
dos no Brasil.

Em dezembro do ano 
passado, a Diretoria Exe-
cutiva e o Conselho de Ad-
ministração da Petrobras 
aprovaram os termos finais 
do acordo com a Sete Bra-
sil. Segundo a empresa, 

os termos envolvem a ma-
nutenção dos contratos de 
afretamento e de operação 
de quatro sondas, com vi-
gência de 10 anos e taxa di-
ária de US$ 299 mil; o fim 
dos contratos das outras 24 
sondas; e a saída da Petro-
bras e de suas controladas 
do quadro do Grupo Sete 
Brasil e do FIP Sondas.
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Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

FATO RELEVANTE
A Administração da Companhia faz saber que na data de 11 de fevereiro de 
2020, a WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. e 
suas controladas Fartura Agropecuária S.A. e Agropecuária São Sebastião 
do Araguaia Ltda. (“Parceiras Outorgantes”), celebraram Contrato de Par-
ceria Rural de Área Agricultável para fins de Exploração Agrícola (com 
base na Lei Federal nº 4.504/64 e Decreto nº 59.566/66 - Estatuto da Terra), 
com a Sierentz Agro Brasil Ltda., CNPJ nº 07.634.590/0001-53 (“Parceira 
Outorgada”), cujo objeto é a Parceria Rural sobre Área Agricultável Real de 
partes das Fazendas São Sebastião (MT), Gleba Edwin (MT), São João (PA) 
e Gleba WLM (PA), com aptidão para exploração e cultivo de culturas anuais 
de grãos, sendo predominantemente soja, em área inicialmente estimada de 
14.000 ha (quatorze mil hectares), preservando a integração lavoura-pecuária 
(“ILP”). O prazo do contrato é de 15 (quinze) anos, sujeito à condição suspen-
siva relacionada a documentação imobiliária e ambiental depois de realizada 
“due diligence” pela Parceira Outorgada. A WLM Participações e Comércio 
de Máquinas e Veículos S.A. e suas controladas Fartura Agropecuária S.A.
e Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. permanecerão com as 
atividades de pecuária nas áreas remanescentes.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2020.
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A.

Álvaro Veras do Carmo
Diretor de Relações com Investidores

MOVIMENTO FRATERNO COMPARTILHAMOR
CNPJ/MF 14_.386.760/0001-93 - RCPJ 248.581
ASSEMBLÉIA GERAL (A.G.O.) - convocação

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2020.
São convocados os Senhores Associados da MOVIMENTO FRATERNO 
COMPARTILHAMOR, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, 
no dia 20 de Fevereiro de 2020, ás 20:00hs para a 1ª convocação e ás 
20:30 horas para a 2ª e última convocação, na sede social da associação, 
nesta capital (RJ), a fim de deliberarem a seguinte ordem do dia: 
a) Leitura e discussão do Relatório da Diretoria (CDR) sobre a atuação do
movimento da associação no ano de 2019;
b) Exposição aos associados da necessidade de substituição;
c) Leitura e discussão do artigo 6° do Estatuto Social, para alteração do
quadro de sócios da instituição;
d) Eleição dos membros credenciados para a formação do novo Conselho
Deliberativo (CD), Conselho Diretor (CDR), Conselho Fiscal (CF), para o
período de 20/02/2020 e término em 20/02/2023;
e) outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária.
As chapas candidatas á eleição devem submeter a sua inscrição por escrito, 
via correio eletrônico para contato@compartilhamor.com.br, conforme ficha
da candidatura disponível através de solicitação ou presencial, na ocasião
de realização da A.G.O.
Os candidatos aos cargos da Diretoria devem ter o apoio de 5 (cinco)
membros do MOVIMENTO FRATERNO COMPARTILHAMOR. A nova
chapa eleita assumirá a partir de 21 de Fevereiro de 2023, data em que o
mandado da presente gestão, será encerrado.
Terão direito a voto, os associados que estiverem em dia com as suas
obrigações associativas estatutárias.

Cordialmente
TELMA LEVY

Presidente
COMPARTILHAMOR Triênio 2020 / 2023- Conselho Diretor

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros - CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada 
em 13.1.2020. Aos 13 dias do mês de janeiro de 2020, às 16h30, na sede 
social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20931-675, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da 
Sociedade, sob a presidência do senhor Luiz Carlos Trabuco Cappi. Durante 
a reunião, os Conselheiros deliberaram registrar o pedido de renúncia ao 
cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Juliano Ribeiro Marcílio, 
em carta desta data (13.1.2020), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará 
arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito, consignando-se 
agradecimentos pelos serviços prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-
se a reunião e lavrando-se esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. 
aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Octavio 
de Lazari Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Manoel Antonio Peres 
e Ivan Luiz Gontijo Júnior. Declaramos para os devidos fins que a presente 
é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo 
livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Saúde S.A. - Américo Pinto 
Gomes - Diretor Gerente; Fabio Miranda Daher - Diretor. Jucerja - Certifico o 
arquivamento em 31/01/2020 sob o nº 00003844100.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS  
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA HIGIBEL

CNPJ 24.375.251/0001-19 / NIRE 33400054784
O Presidente da Cooperativa HIGIBEL, no uso de   suas  atribuições Es-
tatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem 
das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas  no 
endereço Rua Ferreira de Andrade, nº. 537, Bloco 02, Apartamento 104, 
Cachambi, Rio de Janeiro/RJ, no dia 14 de março de 2020, em primeira      
convocação às 09h00min com a  presença de 2/3 (dois terços) do número 
total de Cooperados  Associados, em   segunda  às 10h00min com metade 
mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira 
e última às 11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) 
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes  ordens do dia: 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: Ordinária: 1. Prestação 
de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 2. Relatório de Gestão; 3.
Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no 
Exercício do Ano de 2019; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas 
no Exercício do Ano de 2019. Extraordinária: 1. Dissolução da Sociedade 
Cooperativa; 2. Nomeação do Liquidante e do Conselho Fiscal para Prece-
der à Liquidação. Rio de Janeiro/RJ, 12 de Fevereiro de 2020.

DIRETOR PRESIDENTE
DÊNIO VICENTE DE SÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Empregados em Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

O Sintur  -  Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro, de acordo com art. 16, Capítulo I, Título II do 
Estatuto, convoca todos os trabalhadores e profissionais de turismo para a 
Assembléia Geral Extraordinária no dia 19 de fevereiro de 2020, às 12:00 
horas, em primeira convocação com a presença de 2% dos sócios, e em 
segunda  com qualquer número às 12:30 horas, em sua sede própria na 
Rua Sete de Setembro, nº98 - cob. 01 e 02, Centro - RJ, para deliberarem 
sobre  a seguinte ordem do dia: Aprovação da pauta de reivindicações a 
ser encaminhada ao SINDETUR, com vistas à abertura de processo de 
negociação coletiva para data-base de 2020; Deliberar, dentre os itens da 
pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza negocial autorizando o 
desconto em folha, de acordo com o art. 513 da CLT; Autorizar a diretoria a 
promover o processo de negociação coletiva, celebrar acordo coletivo, bem 
como autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da data-
base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, 
podendo no mesmo celebrar acordo; Contribuição Sindical 2021; Discutir 
e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento 
ao bom desenvolvimento do processo negocial; Outros assuntos ligados à 
negociação coletiva de data-base.  Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020

Maria Rosalina B. Gonçalves 
Presidente

RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 DA COOPERATIVA 

DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 
REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – COOPCONRJ.
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ,
CNPJ 20.982.486/0001-18, inscrição Estadual nº 86.768.720, NIRE 
33.40005341-9, RATIFICA O EDITAL DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2020, publicado no dia 28/01/2020 na página 05
do Jornal Monitor Mercantil nº 28.553, incluindo o item (03) qual seja: Troca 
obrigatória de 2/3 do Conselho Fiscal para o exercício de 2020/2021. Rio 
de Janeiro/RJ, 11 de fevereiro de 2020. Leonardo Rodrigues Colodette - 
Diretor Presidente - CPF - 093.732.517-16.

RATIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 DA COPROVERJ 
COOPERATIVA DOS PROPAGANDISTAS E PROFISSIONAIS 

DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Presidente da COPROVERJ - COOPERATIVA DOS 
PROPAGANDISTAS E PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 20.875.288/0001-55, inscrição estadual nº 
11.436.749, NIRE 334.00053.33-8, RATIFICA A PAUTA DA PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 2020 publicada no dia 28/01/2020 na
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BCE estuda criar 
criptomoeda em euros

Mudança de lei na Alemanha pode 
favorecer mercado de ativos digitais

Grupo avalia 
potencialidades 
e os riscos em 
diferentes 
moedas digitais

O Banco Central Euro-
peu (BCE) estuda, junta-
mente com outros cinco 
bancos centrais nacionais, 
as “potencialidades e os ris-
cos” relativos à criação de 
uma criptomoeda em euros, 
anunciou nesta terça-feira 
a presidente do organismo, 
Christine Lagarde.

Falando na sessão plenária 
do Parlamento Europeu, na ci-
dade de francesa de Estrasbur-
go, sobre a política monetária 
do BCE, Lagarde disse que 
o BCE “avalia o potencial e 
as implicações dos desenvol-
vimentos tecnológicos para 
serviços de pagamento e es-
tabilidade financeira e garante 
uma contribuição importante 
a essas inovações”. 

“Criamos um grupo de 
trabalho europeu em janeiro 
para avaliar as potenciali-
dades e os riscos associa-
dos a diferentes modelos de 
moedas digitais geridas por 

Ativos digitais como o 
Bitcoin, Ethereum e Ripple 
têm despertado o interesse 
dos bancos na Alemanha. 
As criptomoedas podem 
até passar a ser custodiadas 
em instituições bancárias 
do país. A razão é a criação 
de uma nova lei. De acordo 
com a corretora brasileira 
Livecoins, com alterações 
na Lei de Lavagem de Di-
nheiro há um novo cená-
rio regulamentado para li-
dar com estes ativos. “Os 
clientes, na visão do go-
verno, passaram a ter mais 
segurança ao investir nes-
sa modalidade de moedas 
digitais”, ressalta texto 

publicado pela corretora.
“De fato, investir em 

criptomoedas ou mesmo ter 
uma empresa neste setor é 
uma atividade que possui 
pouca moral com institui-
ções bancárias de todos 
os países. No Brasil, por 
exemplo, alguns bancos fe-
cham contas de corretoras e 
clientes sem aviso, ao per-
ceber que estes movimen-
tam criptomoedas”, ressal-
ta o documento.

De acordo com o Han-
delsblatt, portal local da 
Alemanha, mais de 40 ban-
cos já procuraram o BaFin, 
o regulador financeiro do 
país, em busca de regu-

lamentação. O esperado 
pelas instituições é que a 
instituição governamen-
tal dê o seu aval para que 
seja possível realizar uma 
custódia de criptomoedas 
regulamentada.  O BaFin é 
uma instituição federal in-
dependente, com sede em 
Bonn e Frankfurt, e está 
sob a supervisão do Minis-
tério Federal das Finanças.

Com a nova Lei de La-
vagem de Dinheiro, o pro-
cesso de identificação dos 
clientes passou a ser mais 
rigoroso. Ou seja, não há 
como um banco operar 
com um cliente sem uma 
rígida identificação, pro-

cesso também chamado de 
KYC.

Sendo totalmente iden-
tificado, de acordo com os 
termos da lei, um clien-
te poderia até considerar 
aportar suas criptomoedas 
dentro dos bancos. Isso 
porque, com todo seu perfil 
salvo e histórico de tran-
sações devidamente regis-
trado, não haveria empe-
cilhos para que os bancos 
“liberassem” seus clientes 
de operar criptomoedas. 
Por fim, os bancos querem 
guardar as moedas digitais 
dentro de suas próprias car-
teiras, algo interessante do 
ponto de vista prático.

Lagarde:  ‘Queremos perceber se uma criptomoeda de um 
banco central pode cumprir os objetivos para o público’

bancos centrais e para tes-
tar como podem funcionar”, 
anunciou Lagarde, confir-
mando informações já forne-
cidas pela imprensa.

“Em particular, queremos 
perceber se uma criptomoeda 
de um banco central pode cum-
prir os objetivos para o público, 
bem como corresponder às exi-
gências do BCE”, disse Lagar-
de. Ela informou que o BCE, 
“juntamente com outros cinco 
bancos centrais [nacionais] e 
com o Banco de Pagamentos 
Internacionais, vai trocar expe-
riências nesta área e avaliar o 
uso destas criptomoedas além-
fronteiras”. 

Está sendo avaliada a 
emissão de uma moeda di-
gital para garantir que o pú-
blico em geral tenha acesso 
ao dinheiro do banco central, 
mesmo que a circulação de 
moeda física caia. 

Há um mês, a agência es-
panhola noticiosa Efe noti-
ciou que o BCE tinha criado 
uma equipa especial para ex-
plorar a possibilidade de criar 
uma moeda digital em euros, 
compartilhando o seu trabalho 
com as pesquisas e estudos já 
realizados por alguns bancos 
centrais do Eurosistema. 

Conforme o portal de notí-
cias português Dinheiro Vivo, 

em dezembro, Lagarde já ti-
nha salientado ser sua convic-
ção pessoal que o BCE esteja 
“na vanguarda”, defendendo 
na ocasião que este organismo 
europeu estudasse sistemas de 
pagamentos mais rápidos e 
mais baratos.

Presente na discussão des-
ta terça-feira, o vice-presi-
dente da Comissão Europeia 
com a pasta econômica, Val-
dis Dombrovskis, congratu-
lou-se com este anúncio de 
Christine Lagarde, esperan-
do que “o BCE esteja a ana-
lisar a importância das moe-
das digitais para criar formas 
de pagamento mais baratas”.

Fed defende um 
orçamento mais 
sustentável dos EUA

O presidente do Fe-
deral Reserve (Fed), o 
Banco Central dos Esta-
dos Unidos, Jerome Po-
well, está monitorando os 
possíveis impactos eco-
nômicos da epidemia de 
coronavírus que já matou 
mais de 1.000 pessoas na 
China. Segundo Powell, 
desde o surgimento do ví-
rus foram interrompidos 
fretes da China e suspen-
sos negócios, o que pode 
atrasar o envio de peças 
importantes para fabri-
cantes estrangeiros.

Powell fez a declaração 
ao Comitê de Serviços Fi-
nanceiros da Câmara de 
Representantes durante a 
apresentação de um rela-
tório sobre política mone-
tária. Conforme a AFP, ele 
fez essas declarações ao 
Congresso um dia após o 
presidente Donald Trump 
apresentar seu projeto or-
çamentário de US$ 4,8 tri-
lhões.

‘Mais sustentável’

Na opinião de Powell, 
um orçamento “mais 
sustentável” ajudaria no 
crescimento econômico 
dos Estados Unidos, mas 
ele se mostrou otimista 
em termos de desempe-
nho econômico, citando 
a sólida criação de em-
pregos e uma expansão 
constante. 

O presidente do Fed in-
sistiu em sua tese de que 
os funcionários do gover-
no devem desempenhar 
um papel na sustentação 
da economia, bem como 
de sua instituição, espe-
cialmente no caso de um 
cenário negativo.

Taxas de juros

As atuais taxas de ju-
ros dos Estados Unidos, 
um indicador crucial para 
a economia, estão em ní-
veis baixos de entre 1,5% 
e 1,75%, o que deixa 
pouco espaço de manobra 
para o Fed. “Seria impor-
tante que a política fiscal 
ajude a manter a econo-
mia se ela enfraquecer”, 
afirmou Powell. O déficit 

econômico deverá ultra-
passar a marca de US$ 1 
bilhão este ano.

“Um orçamento federal 
mais sustentável também 
poderia ajudar a sustentar 
o crescimento econômico 
a longo prazo”, acredita 
Powell. Com frequência, 
Trump reclama do Fed 
e já atacou Powell com 
tuítes, chamando-o de 
incompetente e exigindo 
uma redução das taxas 
de juros para estimular o 
crescimento.

Crescimento de 3%

O projeto de orçamento 
estima que a economia vai 
acelerar para um cresci-
mento de 3% ao longo de 
vários anos, uma projeção 
que alguns economistas 
consideram irrealista e que 
a história aponta como im-
provável, especialmente 
após uma década de ex-
pansão.

Powell sustentou a 
posição do Fed sobre a 
política monetária atual, 
afirmando que “é prová-
vel que continue apro-
priada” e só será alte-
rada se surgirem fatores 
que forcem uma reava-
liação das perspectivas 
para a economia. Duran-
te 2019, o lento cresci-
mento e os conflitos co-
merciais “pesaram sobre 
a atividade nas fábricas 
do país”, disse Powell.

A incerteza levou a ta-
xas mais baixas três vezes 
durante 2019 para ajudar 
a sustentar uma economia 
em seu décimo primeiro 
ano consecutivo de cres-
cimento. O Fed espera que 
a inflação se aproxime da 
meta de 2% nos próximos 
meses.

Em janeiro, o gover-
no concordou com uma 
trégua comercial com a 
China que interrompeu a 
escalada de tarifas e assi-
nou um tratado revisado 
com o México e o Canadá. 
“Algumas das incertezas 
sobre o comércio dimi-
nuíram recentemente”, 
afirmou Powell. “Mas os 
riscos futuros ainda per-
manecem”.
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Senhores Acionistas, 
No exercício de 2019, a Companhia alcançou lucro líquido de R$100,9 milhões, o que representa retorno de 26,5% 
sobre o Patrimônio Líquido do exercício anterior. O faturamento atingiu R$5,4 bilhões, as reservas técnicas ficaram 
em R$8,3 bilhões, e o valor dos ativos totais chegou a R$10,1 bilhões. 
A Companhia alcançou, no exercício de 2019, crescimento nas vendas de 16,7% em comparação ao ano anterior. 
O portfólio de produtos Ourocap, comercializado pelo Banco do Brasil, manteve posição de destaque, com a maior 
contribuição no volume de vendas, representando 89,9% do total das arrecadações, registrando crescimento de 
18,7% no exercício. Além disso, a Empresa continuou firme em sua jornada de diversificação de negócios: o 
Parcela Premiável, produto desenvolvido em parceria com a BV Financeira e que apoia a entidade beneficente 
AACD, teve suas vendas incrementadas em 17,4% em relação ao exercício anterior; o Cap Fiador, solução 
oferecida para garantia de aluguel, atualmente é distribuído por cerca de 100 parceiros em todo o País, registrou 
crescimento de 16,9% nas vendas do período. 
A implementação do novo Marco Regulatório requereu a mudança integral do portfólio de produtos da Empresa. 
Desde o mês de abril, a Brasilcap passou a comercializar todos os seus títulos de capitalização em conformidade 
com o novo normativo estabelecido pelas Circulares SUSEP nº 569, 576 e 582. Esta nova regulamentação 
introduziu as modalidades de títulos de capitalização Filantropia Premiável e Instrumento de Garantia, as quais se 
juntaram às já existentes Tradicional, Popular, Incentivo e Compra Programada.
O bom desempenho da Companhia também se reflete nos prêmios distribuídos, que ajudaram a realizar os planos 
de vida de clientes em todo o Brasil. No exercício de 2019, foi entregue o montante de R$ 105,9 milhões para mais 
de 18,8 mil títulos de capitalização contemplados.
O ciclo de redução da taxa de juros SELIC e dos níveis de inflação para patamares próximos à meta influenciou 
o comportamento do mercado que, embora desafiador, criou oportunidades que foram capturadas pela Brasilcap. 
Seus impactos positivos no desempenho durante o exercício permitiram alcançar resultado financeiro da ordem 
de R$192,8 milhões. 
A Companhia declara que os ativos financeiros são administrados de acordo com as boas práticas de gestão 
de Ativos, Passivos e de Riscos. Isso garante a capacidade financeira de honrar todos os seus compromissos, 
inclusive sem a necessidade de alienar os títulos marcados na categoria III – Títulos Mantidos até o Vencimento 
(no montante de R$ 5,7 bilhões), de acordo com os preceitos da Circular SUSEP nº 517/15.

Com base em sua estratégia de sustentabilidade, a Companhia investiu, no exercício 2019, em projetos na 
área de saúde, educação e meio ambiente. Destaca-se a promoção do Programa de Educação Financeira da 
Brasilcap (Educap), reforçando a missão e visão da Companhia e disseminando os benefícios da capitalização 
como instrumento de educação financeira. Todas as ações seguem rigorosamente as diretrizes estabelecidas 
pela Companhia em documentos normativos – referenciadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas (ONU), nos indicadores do Instituto Ethos e da Global Reporting Initiative 
(GRI) e nas práticas recomendadas pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). Além disso, 
a Brasilcap é a única Empresa de Capitalização a aderir aos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros 
(PSI) - uma relação de recomendações elaboradas pela Iniciativa Financeira da Organização das Nações Unidas 
(Unep-FI) e endereçadas ao mercado de seguros para o tratamento de riscos e oportunidades na gestão da
sustentabilidade corporativa. 

A Brasilcap conquistou, pelo nono ano consecutivo, o Certificado de Empresa Cidadã, reconhecimento do 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) que incentiva a excelência na qualidade das 
informações contábeis e socioambientais, publicadas nos relatórios anuais de empresas de todos os portes e
segmentos do País.

O Estatuto Social da Brasilcap estabelece o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro 
líquido do exercício após destinações legais. A política de gestão de capital da Companhia estabelece diretrizes 
para a manutenção do Patrimônio Líquido em volume suficiente para garantir a solvência da Companhia e ativos 
líquidos livres, conforme estabelecido pelo órgão regulador, através da Resolução CNSP nº 321/15. 

Agradecimentos
Agradecemos a todos que apoiaram as iniciativas da Companhia, transformando em realidade os nossos 
projetos. Reservamos agradecimento especial aos clientes, aos acionistas, aos parceiros comerciais e aos
nossos colaboradores.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2020

A Administração

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais, exceto o Lucro Líquido por ações em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)

Ativo
Nota

explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante .............................................................................................. 5.237.584 4.743.778
Disponível ............................................................................................. 14 55
Caixa e Bancos ...................................................................................... 14 55
Aplicações............................................................................................. 5 5.196.596 4.726.105
Créditos das Operações de Capitalização ......................................... 8 32.445  9.728 
Créditos das Operações de Capitalização ............................................. 32.445  9.728 
Outros Créditos Operacionais ............................................................ 2.250  3.306 
Títulos e Créditos a Receber ............................................................... 9 5.111  3.193 
Créditos Tributários e Previdenciários .................................................... 10 2.127 36
Outros Créditos ...................................................................................... 2.984  3.157 
Despesas Antecipadas ........................................................................ 1.168 1.391
Não Circulante ...................................................................................... 4.813.453 5.843.134
Realizável a Longo Prazo  ................................................................... 4.809.823 5.838.549
Aplicações............................................................................................. 5 3.543.968 4.613.619
Títulos e Créditos a Receber ............................................................... 9 1.265.855 1.224.930
Créditos Tributários e Previdenciários .................................................... 10 129.813 168.095
Depósitos Judiciais e Fiscais.................................................................. 11 1.136.042 1.056.835
Investimentos  ...................................................................................... 1.141 1.162
Imóveis Destinados a Renda.................................................................. 98 119 
Outros Investimentos.............................................................................. 1.043  1.043 
Imobilizado ............................................................................................ 1.942  2.318 
Imóveis de Uso Próprio .......................................................................... 142 161
Bens Móveis ........................................................................................... 1.558  1.857 
Outras Imobilizações .............................................................................. 242 300
Intangível ............................................................................................... 547 1.105
Outros Intangíveis .................................................................................. 547  1.105 
Total do Ativo ........................................................................................ 10.051.037 10.586.912

Passivo
Nota

explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante .............................................................................................. 8.423.711 9.123.088
Contas a Pagar ..................................................................................... 13 71.181  75.427 
Obrigações a Pagar ............................................................................... 22.539  12.248 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ............................................... 3.045 2.560
Encargos Trabalhistas ............................................................................ 3.650  3.652 
Impostos e Contribuições ....................................................................... 5.261  22.253 
Outras Contas a Pagar ........................................................................... 36.686  34.714 
Débitos de Operações com Capitalização ......................................... 12 10.523 4.342
Débitos Operacionais ............................................................................. 10.523 4.342
Provisões Técnicas - Capitalização  ................................................... 14 8.342.007 9.043.319
Provisão para Resgates ......................................................................... 8.188.623 8.856.097
Provisão para Sorteios ........................................................................... 99.535  127.007 
Provisão Complementar de Sorteio........................................................ 13 10
Provisão para Distribuição de Bônus ..................................................... 53.836  60.205 
Não Circulante ...................................................................................... 1.145.502 1.082.703
Exigível a Longo Prazo ........................................................................ 1.145.502 1.082.703
Contas a Pagar ..................................................................................... 13 276 268
Outras Contas a Pagar ........................................................................... 276 268
Outros Débitos ...................................................................................... 11 1.145.226  1.082.435 
Provisões Judiciais ................................................................................. 1.145.226 1.082.435
Patrimônio Líquido ............................................................................... 15 481.824 381.121
Capital Social.......................................................................................... 231.264  231.264 
Reservas de Lucros................................................................................ 198.613 149.857
Ajuste de Avaliação Patrimonial ............................................................. 51.947 -
Total do Passivo ................................................................................... 10.051.037  10.586.912 

Nota
explicativa 31/12/2019 31/12/2018

Receitas Líquidas com Títulos de Capitalização............................... 16 687.607 590.024
Arrecadação com Título de Capitalização .............................................. 5.381.088 4.609.884
Variação da Provisão para Resgate ....................................................... (4.693.481) (4.019.860)
Variação das Provisões Técnicas ....................................................... 16 (21.091) (18.288)
Resultado com outras Provisões Técnicas ............................................ (21.091) (18.288)
Resultado com Sorteio ........................................................................ 16 (74.993) (65.143)
Custo de Aquisição .............................................................................. 16 (508.006) (378.906)
Outras Receitas e Despesas Operacionais........................................ 16 9.844 3.317
Outras Receitas Operacionais................................................................ 12.090 5.872
Outras Despesas Operacionais.............................................................. (2.246) (2.555)
Despesas Administrativas ................................................................... 16 (85.159) (80.684)
Pessoal Próprio ...................................................................................... (49.512) (47.546)
Serviços de Terceiros ............................................................................. (21.964) (18.047)
Localização e Funcionamento ................................................................ (7.820) (8.773)
Publicidade e Propaganda ..................................................................... (3.421) (3.688)
Publicações ............................................................................................ (306) (205)
Donativos e Contribuições...................................................................... (1.661) (2.155)
Despesas Administrativas diversas ........................................................ (475) (270)
Despesas com Tributos ....................................................................... 16 (31.525) (27.268)
Resultado Financeiro  .......................................................................... 16 192.787 163.386
Receitas Financeiras  ............................................................................. 933.149 911.267
Despesas Financeiras ............................................................................ (740.362) (747.881)
Resultado Patrimonial.......................................................................... 16 (22) (22)
Despesas com Imóveis Destinados a Renda ......................................... (22) (22)
Resultado Operacional ........................................................................ 169.442 186.416
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes  ................................... 16 37 (66)
Resultado antes dos Impostos e Participações ................................ 169.479 186.350
Imposto de Renda .................................................................................. 10 (38.399) (43.207)
Contribuição Social................................................................................. 10 (24.832) (38.897)
Participação sobre o Lucro ..................................................................... (5.341) (5.632)
Lucro Líquido antes da reversão dos Juros sobre Capital Próprio ..... 100.907 98.614
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio ............................................. - 20.940
Lucro Líquido do Exercício ................................................................. 100.907 119.554
Quantidade de ações ............................................................................. 324.000.000 324.000.000
Lucro Líquido por ação ........................................................................... 0,3114 0,3690

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

31/12/2019 31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício ........................................................................................ 100.907 119.554
Itens que poderão ser reclassificados para o Resultado:
Resultado não realizados com Ativos Financeiros Disponíveis para Venda ................. 86.578 -
Imposto de Renda e Contribuição Social  ..................................................................... (34.631) -
Total do Resultado Abrangente do Exercício ........................................................... 152.854 119.554

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Reservas de Lucros

Nota Capital Reserva
Outras

Reservas
Ajustes de
Avaliação

Lucros
Acumu-

explicativa Social Legal de Lucros Patrimonial lados Total
Saldos em 31 de
dezembro de 2017 .................. 231.264  46.253 77.900 -  - 355.417
Dividendos Adicionais
referente ao exercício de
2017 (R$ 0,14).......................... 15.3 - - (45.477) - - (45.477)
Lucro Líquido do Exercício ... 15.5 - - - - 119.554 119.554 
Dividendos Antecipados
referentes ao 1º semestre
de 2018 (R$ 0,08)..................... 15.3 - - - - (27.433) (27.433)
Juros sobre Capital Próprio
(R$ 0,06)................................... 15.4 - - - - (20.940) (20.940)
Constituição da Reserva
de Lucro.................................... 15.5 - - 71.181 - (71.181) -
Saldos em 31 de
dezembro de 2018 .................. 231.264 46.253 103.604 -  -  381.121 
Dividendos Adicionais
referente ao exercício
de 2018 (R$ 0,04)..................... 15.3 - - (11.404) - - (11.404)
Ajustes com Títulos e Valores
Mobiliários ................................ - - - 51.947 - 51.947
Lucro Líquido do Exercício ... 15.5  -  -  - - 100.907 100.907
Dividendos Antecipados
referentes ao 1º semestre
de 2019 (R$ 0,13)..................... 15.3 - - - - (40.747) (40.747)
Constituição da Reserva
de Lucro.................................... 15.5 - - 60.160 - (60.160) -
Saldos em 31 de
dezembro de 2019 .................. 231.264 46.253 152.360 51.947  -  481.824 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

Nota
explicativa 31/12/2019 31/12/2018

Lucro Líquido do Exercício ................................................................. 100.907 119.554
Ajustes para: ......................................................................................... 468.405 531.910
Depreciações e Amortizações ................................................................ 1.090 1.731
Ganho/(Perda) na alienação de Imobilizado e Intangível....................... (37) 66
Variação monetária de longo prazo ........................................................ (11.665) 99
Variação das Provisões Técnicas ........................................................... 479.017 530.014
Variação das Contas Patrimoniais:..................................................... (447.680) (419.839)
Aplicações - Títulos a Valor Justo por Meio do Resultado ..................... 2.041.873 2.128.046
Aplicações - Títulos Mantidos até o Vencimento .................................... 575.051 (1.122.560)
Aplicações - Títulos Disponíveis para a Venda ...................................... (2.017.764) -
Ajuste com Títulos e Valores Mobiliários ................................................ 86.578 -
Créditos das Operações de Capitalização ............................................. (22.717) 1.753
Créditos Fiscais e Previdenciários ......................................................... (2.091) 42
Ativo Fiscal Diferido ................................................................................ 3.650 (1.445)
Depósitos Judiciais e Fiscais.................................................................. (66.209) (115.286)
Despesas Antecipadas ........................................................................... 223 294
Outros Ativos .......................................................................................... 1.230 3.866
Contas a Pagar....................................................................................... 11.107 (18.133)
Impostos e Contribuições ....................................................................... 52.100 59.834
Outras Contas a Pagar ........................................................................... 1.971 (4.430)
Débitos de Operações com Capitalização ............................................. 6.181 190
Provisões Técnicas - Capitalização ........................................................ (1.180.329) (1.438.895)
Provisões Judiciais ................................................................................. 61.458 86.617
Outras Passivos ..................................................................................... 8 268
Caixa Gerado pelas Operações........................................................... 121.632 231.625
Impostos e Contribuições ....................................................................... (68.609) (137.649)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais ........................ 53.023 93.976
Atividades de Investimentos
(+) Recebimento pela Venda: ................................................................. 294 63
Imobilizado ............................................................................................. 294 63
(-) Pagamento pela Compra: .................................................................. (391) (169)
Imobilizado ............................................................................................. (385) (138)
Intangível ................................................................................................ (6) (31)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento .... (97) (106)
Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos................................................................................... (52.967) (72.910)
Distribuição de Juros sobre Capital Próprio ........................................... 15.4 - (20.940)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento ......... (52.967) (93.850)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa...... (41) 20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício ...................... 55 35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício ....................... 14 55

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
1 - Receitas................................................................................................................... 5.389.342 4.615.582
Receitas com Operações de Título de Capitalização .................................................... 5.413.403  4.632.236 
Devoluções e Cancelamentos ....................................................................................... (32.315) (22.352)
Prescrição exigibilidade ................................................................................................. 8.254  5.698 
2 - Variações das Provisões Técnicas ....................................................................... (474.322) (526.773)
Juros e variação monetária das Provisões Técnicas .................................................... (474.322) (526.773)
3 - Receita Líquida Operacional (1-2) ........................................................................ 4.915.020 4.088.809
4 - Sorteios e Resgates ............................................................................................... (4.789.565)  (4.103.291)
Despesas com Sorteios e Resgates ............................................................................. (4.768.474)  (4.085.003)
Provisões de Bônus e Complementar de Sorteios ........................................................ (21.091) (18.288)
5 - Insumos adquiridos de terceiros .......................................................................... (804.779)  (611.095)
Materiais, energia e outros ............................................................................................ (10.746)  (16.561)
Serviços de terceiros, comissões líquidas..................................................................... (794.033) (594.534)
6 - Valor adicionado bruto (3-4-5) ............................................................................... (679.324) (625.577)
7 - Depreciação, amortização e exaustão ................................................................. (1.090)  (1.731)
8 - Valor adicionado líquido produzido pela entidade (6-7) ..................................... (680.414)  (627.308)
9 - Valor adicionado recebido/cedido em transferência .......................................... 933.149  911.267 
Receitas Financeiras ..................................................................................................... 933.149  911.267 
10 - Valor adicionado total a distribuir (8-9) .............................................................. 252.735  283.959 
11 - Distribuição do Valor Adicionado ....................................................................... 252.735  283.959 
11.1) Pessoal ................................................................................................................ 54.851  53.178 
Remuneração direta ...................................................................................................... 23.192  23.554 
Benefícios ...................................................................................................................... 5.908  5.901 
Encargos ....................................................................................................................... 10.078  9.455 
Participação sobre o Lucro ............................................................................................ 5.341  5.632 
Outros ............................................................................................................................ 10.332  8.636 
11.2) Impostos, taxas e contribuições ....................................................................... 94.756  109.371 
Federais......................................................................................................................... 94.657  109.280 
Estaduais ....................................................................................................................... 17 20
Municipais...................................................................................................................... 82 71
11.3) Remuneração de capitais de terceiros ............................................................. 2.221  1.856 
Juros .............................................................................................................................. 28 17
Aluguéis ......................................................................................................................... 2.193  1.839 
11.4) Remuneração de capitais próprios................................................................... 100.907  119.554 
Dividendos ..................................................................................................................... 40.747  27.433 
Juros sobre Capital Próprio ........................................................................................... -  20.940 
Lucros retidos ................................................................................................................ 60.160  71.181 

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de Reais)

1. Contexto operacional
A Brasilcap Capitalização S.A., denominada “Companhia” ou “Brasilcap”, é uma sociedade por ações, sediada no 
Rio de Janeiro, situada na Rua Senador Dantas, 105 - 9º e 10º andares, Centro, autorizada pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP) a instituir e comercializar planos de Capitalização, bem como os demais produtos e 
serviços admitidos às sociedades de Capitalização. A Companhia iniciou suas atividades em julho de 1995 e opera 
em todas as Unidades da Federação, sendo o principal canal de venda e distribuição a rede de agências do Banco 
do Brasil, o qual é acionista controlador da BB Seguros Participações S.A..
A Brasilcap Capitalização S.A. tem como principais acionistas (Ações Ordinárias - ON), a BB Seguros Participações 
S.A. com 49,99%, a Icatu Seguros S.A. com 25,00%, a Companhia de Seguros Aliança da Bahia com 23,75%. Os 
demais acionistas detêm 1,26% das ações. A Composição Acionária completa, incluindo as Ações Preferenciais - 
PN, está demonstrada abaixo e na nota explicativa 15.1. 
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2. Apresentação e elaboração das Demonstrações Financeiras
2.1. Base de preparação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e incluem as 
normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), pela SUSEP e nos pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que já tenham sido 
referendados pela SUSEP. 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em conformidade com os modelos de publicação 
estabelecidos pela Circular SUSEP 517, emitida em 30 de julho de 2015, e alterações posteriores.
A Circular SUSEP nº 569, de 02 de maio de 2018, que dispõe sobre a comercialização dos Títulos de Capitalização 
e suas complementares Circular SUSEP nº 576, de 28 de agosto de 2018 e Circular SUSEP nº 582, de 19 de 
dezembro de 2018, estabeleceram novo Marco Regulatório para o segmento de Capitalização. Com início de 
vigência a partir de 31 de agosto de 2018 e um período de transição de até 28 de abril de 2019, as principais 
mudanças introduzidas foram: 
a) A criação de mais duas modalidades, Instrumento de Garantia e Filantropia Premiável; 
b) Alteração nos prazos de vigência que antes, independentemente da modalidade, eram iguais ou superiores a 
12 (doze) meses, para:
I. Modalidades Filantropia Premiável e Incentivo: prazo de vigência igual ou superior a 60 (sessenta) dias; 
II. Modalidades Instrumento de Garantia e Compra Programada: igual ou superior a 6 (seis) meses;
c) Aumento da taxa de juros mínima para remuneração do título para 0,16% a.m. para as modalidades Popular, 
Incentivo e Filantropia Premiável; 
d) A flexibilização das cotas de sorteios, capitalização e carregamento para as modalidades de Filantropia Premiável 
e Incentivo;
e) Garantia de devolução mínima de 50% do total pago em resgate antecipado de pagamentos mensais ou 
periódicos; e
f) Carência mínima de 30 dias para a modalidade Tradicional. 
2.2. Base de mensuração 
As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens 
materiais reconhecidos nos Balanços Patrimoniais:
• Os Instrumentos Financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado; 
• Os Intrumentos Financeiros disponíveis para a venda; e
• Os Instrumentos Financeiros derivativos mensurados a valor justo.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
As Demonstrações Financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e corresponde ao 
ambiente econômico de atuação da Companhia. Todas as informações estão expressas em milhares de reais e 
arredondadas para o milhar mais próximo.
2.4. Aprovação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 
reunião datada de 04 de fevereiro de 2020.
2.5. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com as normas e práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela SUSEP requer que a Administração faça estimativas, julgamentos e 
premissas para os registros de certas transações que afetam os Ativos e Passivos, as Receitas e Despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas Demonstrações Financeiras. Os resultados finais dessas 
transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas 
estimativas. As principais estimativas relacionadas às Demonstrações Financeiras referem-se ao registro dos 
Passivos relacionados às Provisões Técnicas “Provisão para Sorteio a Realizar (PSR), Provisão para Distribuição 
de Bônus (PDB) e Provisão para Despesas Administrativas (PDA)”, ao valor justo dos Instrumentos Financeiros, ao 
valor do desembolso provável refletido na Provisão para Ações Judiciais e da apuração dos demais saldos sujeitos 
a esta avaliação e dos Impostos Diferidos.
Revisões periódicas são feitas sobre as estimativas e premissas, e o reconhecimento contábil de efeitos que, 
porventura surjam, são efetuados no Resultado do Período em que as revisões ocorrem.
Informações adicionais sobre as estimativas encontram-se nas seguintes notas:
• Nota explicativa 3.9.3 - Provisão para Sorteio a Realizar (PSR);
• Nota explicativa 3.9.6 - Provisão para Distribuição de Bônus (PDB);
• Notas explicativas 3.10 - Provisões, Ativos e Passivos Contingentes;
• Nota explicativa 5.3 - Avaliação do valor justo de determinados Instrumentos Financeiros; e
• Nota explicativa 10 - Reconhecimento e avaliação de Créditos Tributários Diferidos.
2.6. Gestão do Capital
Na Gestão do Capital, a Companhia observa a alocação de Capital Baseado em Risco, conforme normas vigentes da 
SUSEP, tendo como objetivo manter o PLA - Patrimônio Líquido  Ajustado acima do CMR - Capital Mínimo Requerido.
Nas últimas datas-bases, considerando as normas vigentes em cada período, a Solvência da Companhia 
apresentava-se conforme o quadro abaixo:
Exigência de Capital Mínimo Requerido 31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio Líquido (nota explicativa 15)..................................................................... 481.824 381.121
Despesas Antecipadas .................................................................................................. (1.168) (1.391)
Créditos Tributários Diferença Temporária .................................................................... (63.006) (66.291)
Ativo Intangível .............................................................................................................. (547) (1.105)
Obras de Arte ................................................................................................................ (3) (3)
Ajuste Econômico - 2.1 Líquido de Impostos ................................................................ 181.780 100.114
Ajuste Econômico - Superávit das Provisões Realistas ................................................ - 29.754
1. Patrimônio Líquido Ajustado  ................................................................................ 598.880 442.199
Capital Base .................................................................................................................. 10.800 10.800
Capital Adicional de Crédito .......................................................................................... 52.479 52.728
Capital Adicional de Subscrição  ................................................................................... 38.101 34.580
Capital de Risco de Mercado ........................................................................................ 243.977 178.599
Capital Adicional Operacional........................................................................................ 28.273 23.464
Benefício da Correlação entre Riscos ........................................................................... (57.466) (52.615)
2. Capital de Risco....................................................................................................... 305.364 236.756
Solvência = Razão entre PLA e CMR - % ................................................................... 196,12% 186,77%
Excesso de Capital - R$ mil ........................................................................................ 293.516 205.443

Os normativos vigentes definem que o volume de Ativos Livres Líquidos, calculados a valor de mercado, devem ser 
de no mínimo 20% do Capital de Risco para fins de liquidez, necessários para garantir a Solvência. 
O quadro abaixo espelha os montantes e os percentuais de Solvência observados nos últimos períodos:
Exigência de Ativos Livres Líquidos 31/12/2019 31/12/2018
Ativos Livres (nota explicativa 7) ................................................................................... 687.126 478.024
CR para fins de liquidez ................................................................................................ 312.294 249.104
Volume mínimo de Ativos Líquidos Livres (20% do CR) ............................................... 62.459 49.821
Excesso de Liquidez ................................................................................................... 624.667 428.203

O Capital de Riscos (CR) para fins de Excesso de Liquidez é equivalente ao capital de riscos obtido ao se 
desconsiderar, no cálculo do Capital para Risco de Mercado, os fluxos de operações não registradas, conforme 
definido na Resolução CNSP nº 360/2017.
3. Principais práticas contábeis
As práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos e anos 
apresentados nas Demonstrações Financeiras.
3.1. Resumo das principais práticas contábeis
As práticas contábeis mais relevantes adotadas são:
3.1.1. Balanço Patrimonial
Conforme a Circular SUSEP nº 517/2015, o Balanço Patrimonial está classificado em Ativo e Passivo Circulante e 
Não Circulante.
No Ativo Circulante são classificados os créditos que possuem prazo de realização de até 12 (doze) meses após 
a data do Balanço.
No Ativo Não Circulante estão classificados aqueles que possuem prazo de realização superior a 12 (doze) meses 
contados da data do Balanço, e aqueles para os quais o prazo de realização é indeterminado, como é o caso dos 
Depósitos Judiciais. 
No Passivo Circulante estão apresentadas as exigibilidades que tem prazo de realização, contratual ou estimado, 
de até 12 (doze) meses seguintes à data do Balanço. As principais exigibilidades que compõem o Passivo Circulante 
são as Provisões Técnicas, para as quais, independentemente do prazo de vencimento contratual dos Títulos de 
Capitalização, há o direito de resgate, pelos titulares, dos montantes registrados antes da data de vencimento e 
após o período de carência de cada título sendo que, estes últimos não ultrapassam 12 (doze) meses para nenhum 
dos produtos comercializados pela Companhia.
No Passivo Não Circulante são registradas as exigibilidades que possuem prazo de liquidação contratual ou 
estimado após os 12 (doze) meses seguintes à data do Balanço, bem como prazos de vencimento indeterminados, 
como ocorre, por exemplo, no caso das Provisões Fiscais, Ações Judiciais Cíveis e Trabalhistas.
3.2. Instrumentos Financeiros
Classificação e Mensuração
Em atendimento aos Pronunciamentos Técnicos CPC’s 38, 39, 40(R1) e 46, a Companhia efetuou a avaliação 
de seus Instrumentos Financeiros, inclusive derivativos. Os Ativos e Passivos Financeiros são classificados e 
mensurados conforme descritos a seguir:
Caixa e Bancos
São representados por depósitos bancários sem vencimento que tenham objetivo de ser pagos à vista e que façam 
parte integrante da gestão de caixa da Companhia. São incluídos como um componente das disponibilidades para 
fins das Demonstrações dos Fluxos de Caixa.

Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado
São Ativos Financeiros adquiridos com o propósito de serem frequente e ativamente negociados, são contabilizados 
pelo valor de custo acrescido dos rendimentos auferidos no período, ajustados ao valor justo e classificados no 
Ativo Circulante. Os rendimentos, as valorizações e desvalorizações sobre esses ativos são reconhecidos no 
resultado do período.
Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento
São Ativos Financeiros para os quais a Companhia possui a intenção e a capacidade financeira para sua 
manutenção em carteira até o vencimento, são contabilizados pelo custo amortizado, acrescidos dos rendimentos 
auferidos no período, que são reconhecidos no resultado.
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda
Os Ativos Financeiros Disponíveis para Venda são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos, ajustados aos seus respectivos valores justos. Os ganhos apurados pelo método dos juros 
efetivos são reconhecidos no resultado. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos 
não realizados são reconhecidos na rubrica “Ajustes de Avaliação Patrimonial” no Patrimônio Líquido, líquidos 
dos correspondentes efeitos tributários e, quando realizados, são apropriados ao resultado, em contrapartida da 
referida conta do Patrimônio Líquido.
Passivos Financeiros ao Custo Amortizado
Os Passivos Financeiros que não são classificados como a Valor Justo através do resultado estão classificados 
nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente são mensurados pelo Custo 
Amortizado utilizando o método de taxa efetiva de juros. As despesas de juros são apresentadas na Demonstração 
do Resultado, na rubrica Resultado Financeiro.
Empréstimos e Recebíveis
São Ativos Financeiros representados pelos Títulos de Capitalização a receber e demais Contas a Receber, que 
são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos das transações. Após o reconhecimento inicial, 
esses Ativos Financeiros são mensurados pelo custo amortizado ajustado, quando aplicável, por Reduções ao 
Valor Recuperável.
3.3. Créditos Tributários Diferidos
Os Créditos Tributários Diferidos de Imposto de Renda foram constituídos com base nas alíquotas vigentes na data-
base das Demonstrações Financeiras. No caso da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, os Créditos Tributários 
foram constituídos com a alíquota vigente de 20% para os ajustes temporais com previsão de realização até 31 de 
dezembro de 2018 e à alíquota de 15% para aqueles com previsão de realização a partir de 01 de janeiro de 2019. 
3.4. Investimentos
Os Investimentos são demonstrados ao custo de aquisição, quando aplicável, de provisão para eventuais perdas 
na sua realização e depreciação acumulada para os Imóveis destinados a Renda.
A taxa de depreciação para os Imóveis Urbanos não destinados ao uso próprio é de 4% ao ano, sendo depreciado 
em 25 (vinte e cincos) anos.
3.5. Imobilizado
Os itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e perdas de Redução ao Valor Recuperável (Impairment) acumuladas, se houver.
A Administração, com base no histórico de perdas da Companhia para atendimento ao CPC 01(R1), aprovado pela 
Circular SUSEP nº 517/2015, entende que não há evidências de perda do valor recuperável dos mesmos, bem 
como estes são realizáveis em prazos satisfatórios.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas 
de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
As taxas de depreciação aplicadas estão ligadas à vida útil econômica dos bens, conforme segue: 
• 4% a.a. e 25 (vinte e cinco) anos de prazo de vida útil – Edificações;
• 10% a.a. e 10 (dez) anos de prazo de vida útil – Benfeitoria em Imóveis de Terceiros, Instalações e Móveis, 

Máquinas e Utensílios; e
• 20% a.a. e 5 (cinco) anos de prazo de vida útil – Equipamentos de Informática e Veículos.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício 
financeiro, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 
3.6. Intangível
Os itens do Ativo Intangível são representados por gastos com desenvolvimento e implantação de sistemas 
informatizados. A taxa de amortização é de 20%, sendo amortizados por um prazo de 5 (cinco) anos, a partir do 
início de sua utilização.
3.7. Redução ao Valor Recuperável (Impairment) de Ativos Financeiros
Um Ativo Financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação, 
para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no 
seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento 
inicial do ativo, e se aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados, que 
podem ser estimados de uma maneira confiável.
3.8. Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente
As provisões para Imposto de Renda e para Contribuição Social foram calculadas considerando para o IRPJ a 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10% sobre a parcela do lucro excedente a 
R$240 ao ano, e para a CSLL à alíquota de 20% sobre o lucro antes do imposto de renda para o exercício de 2018, 
sendo alíquota de 15% para o exercício de 2019.
3.9. Provisões Técnicas
As Provisões Técnicas da Brasilcap são estabelecidas considerando o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15 
de julho de 2015 e na Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de 2015, e suas alterações posteriores.
3.9.1. Provisão Matemática para Capitalização (PMC)
A Provisão Matemática para Capitalização é constituída para cada título em vigor ou suspenso enquanto não 
ocorrido o evento gerador de resgate do título e abrange a parcela dos valores arrecadados com aplicação das 
respectivas cotas de capitalização. É calculada a partir da emissão da parcela única ou primeira parcela do Título 
de Capitalização ou a partir da informação quanto ao pagamento por parte do subscritor, para as demais parcelas. 
Mensalmente é capitalizada pela taxa de juros definida no plano e atualizada pela taxa de remuneração básica 
aplicada à caderneta de poupança.
As Taxas de Carregamento e Índices de Comercialização dos principais produtos comercializados pela Companhia 
são feitas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP e possuem os seguintes percentuais:

Produtos

Taxas Médias de 
Carregamento

Índices Médios de 
Comercialização

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Títulos de Pagamentos Mensais (PM) ............................ 7,85% 7,18% 6,38% 5,12%
Títulos de Pagamentos Únicos (PU) ............................... 13,60% 13,65% 9,80% 9,06%
Total ................................................................................ 8,54% 7,32%

3.9.2. Provisão para Resgates (PR)
As Provisões para Resgate de Títulos Vencidos e Antecipados são constituídas pelos valores de saldo de resgate 
dos títulos com prazos de capitalização finalizados e rescindidos, atualizados monetariamente pela TR no período 
entre a data do direito do resgate e a efetiva liquidação. A metodologia de cálculo desta provisão consiste na 
atualização do saldo de resgate dos títulos, que equivale ao saldo da Provisão Matemática para Capitalização na 
data do evento gerador, atualizado pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, conforme 
definida no plano, até a data do efetivo pagamento do valor resgatado ao titular. Entende-se como data do evento 
gerador, no caso de Títulos Vencidos, a data de final de vigência e, para Títulos Antecipados, a data de solicitação 
de resgate ou a data de cancelamento após o prazo de suspensão.
3.9.3. Provisão para Sorteio a Realizar (PSR)
Os valores destinados à constituição da Provisão para Sorteio a Realizar são calculados sobre o valor nominal 
dos títulos, com base em Notas Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP, e a baixa da Provisão de Sorteio a 
Realizar é registrada pelo valor equivalente ao risco decorrido, ou seja, o saldo da Provisão para Sorteio a Realizar 
representa os valores custeados dos sorteios ainda não realizados. A metodologia de cálculo desta provisão 
consiste na acumulação de aportes que provêm de percentual(ais) de cota(s) de sorteio(s) aplicáveis sobre a(s) 
arrecadação(s), conforme estabelecido(s) no plano e de baixas que provêm do valor equivalente ao risco decorrido. 
Essa provisão é mensalmente capitalizada pela respectiva taxa de juros e/ou atualizada pelo índice de atualização 
do plano.
3.9.4. Provisão para Sorteio a Pagar (PSP)
A metodologia de cálculo desta provisão consiste na constituição dos valores das premiações dos títulos 
contemplados em sorteios, no período entre a data do sorteio e a data da efetiva liquidação, atualizados 
monetariamente pela taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.
3.9.5. Provisão Complementar de Sorteios (PCS)
A Provisão Complementar de Sorteio deve ser constituída mensalmente para complementar a Provisão de Sorteios 
a Realizar e utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas ao valor esperado dos Sorteios a Realizar. 
De forma geral, será necessária apenas nos casos de sorteios referentes à Premiação Instantânea e Contemplação 
Obrigatória. A reversão ou sua baixa se dá na efetiva contemplação do sorteio, ou ainda, a partir do momento em 
que o saldo da Provisão de Sorteios a Realizar da modalidade de sorteio com Contemplação Obrigatória for 
superior ao seu respectivo valor esperado.
3.9.6. Provisão para Distribuição de Bônus (PDB) 
A Provisão para Distribuição de Bônus (PDB) deve ser constituída para a cobertura dos valores relativos ao 
pagamento de bônus previstos em contrato, devendo ser calculada para cada título (cujo plano estabeleça a 
Distribuição de Bônus) que estiver em vigor ou suspenso, de acordo com os critérios previstos em Nota Técnica 
Atuarial, observadas as regulamentações específicas vigentes.
A Provisão para Distribuição de Bônus (PDB) abrange os valores relativos à concessão de bônus por fidelização, 
de bônus em Renda Variável ou de bônus em Renda Fixa.
A Provisão para Distribuição de Bônus por fidelização tem como objetivo garantir a concessão de bônus aos 
clientes que permanecerem ativos e adimplentes até o fim da vigência dos Títulos de Capitalização que em Nota 
Técnica Atuarial possuam esta previsão. A metodologia de cálculo desta provisão consiste no acúmulo de aportes 
mensais que provêm de 50% da atualização monetária da Provisão Matemática para Capitalização.
A Provisão para Distribuição de Bônus em Renda Variável representa uma parte do resgate do Título de 
Capitalização vinculada a um fundo de investimento em ações. A sua variação é constituída pelos aportes mensais 
e pela oscilação das cotas do respectivo fundo. A metodologia de cálculo da provisão de Renda Variável consiste no 
acúmulo de aportes que provêm de percentual(ais) aplicável(eis) sobre a(s) arrecadação(s), conforme cotizações 
estabelecidas nos planos de capitalização, que são convertidos em cotas do fundo de ações, na data estabelecida 
no plano, sofrendo a variação dos índices referentes a essas cotas.
A Provisão para Distribuição de Bônus em Renda Fixa representa um acréscimo sobre o valor da tabela de resgate 
de um percentual fixo, para o título que tiver todos seus pagamentos quitados. A metodologia de cálculo dessa 
provisão consiste na incidência mensal de percentual fixo definido no plano sobre o saldo da Provisão Matemática 
para Capitalização, sem atualização monetária, que para efeito de representação é calculada pela aplicação de 
um percentual definido no plano sobre o custo de capitalização e seu montante capitalizado mensalmente pelos 
juros do plano.
3.9.7.  Provisão para Despesas Administrativas (PDA) 
A Provisão para Despesas Administrativas tem o objetivo de garantir a cobertura das despesas administrativas 
futuras com a manutenção/operacionalização da carteira em um cenário de run-off, sendo estimada com base no 
valor presente esperado dos fluxos de entrada e saída, sendo representada pela diferença positiva entre a projeção 
do valor presente esperado das parcelas de carregamento a receber relativas aos títulos já comercializados.
3.9.8.  Prescrição de Títulos de Capitalização 
A Companhia movimenta, nas Provisões para Resgates de Títulos Vencidos, Antecipados e de Sorteio a Pagar, a 
baixa dos valores prescritos, atendendo às disposições previstas no Código Civil quanto ao instituto da prescrição. 
O prazo de prescrição aplicável à capitalização é de 5 (cinco) anos, contados do término de vigência do título, para 
pagamento de valores de resgate, ou do sorteio, para pagamento de premiações.
3.10. Provisões, Ativos e Passivos contingentes
3.10.1. Provisões para Ações Judiciais
As provisões para as Ações Judiciais relacionadas a tributos, contribuições e outras obrigações de natureza fiscal, 
objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente e atualizadas mensalmente pela TR ou pela SELIC, 
conforme legislação vigente, e são contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico Interno e 
dos Consultores Legais Independentes sobre o provável resultado dos processos judiciais. As provisões são 
constituídas quando a Administração avalia que uma saída de recursos é provável de ocorrer até o encerramento 
dos processos judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado. Os valores referentes aos questionamentos 
relativos à ilegalidade de tributos, contribuições e outras obrigações de natureza fiscal estão contabilizados na 
rubrica “Outros Débitos - Provisões Fiscais”, no Passivo Não Circulante, independentemente da probabilidade de 
perda, por se tratar de obrigações legais. Os correspondentes Depósitos Judiciais estão contabilizados na rubrica 
“Depósitos Judiciais e Fiscais”, no Ativo Não Circulante, e são atualizados monetariamente pela TR ou pela SELIC, 
conforme legislação vigente.
As Ações Judiciais de natureza Cível e Trabalhista, objeto de contestação judicial, são reavaliadas periodicamente 
de acordo com a avaliação do Departamento Jurídico Interno e Consultores Legais Independentes e atualizadas 
mensalmente pelo índice de correção do FGTS no caso das ações trabalhistas. As provisões são constituídas 
quando a Administração avalia que uma saída de recursos é provável de ocorrer até o encerramento dos processos 
judiciais e seu valor possa ser razoavelmente estimado.
Os Depósitos Judiciais Trabalhistas são contas consideradas à disposição do Juízo e são corrigidos pelo índice da 
poupança, conforme art. 899 § 4º da Lei 13.467/2017.
3.10.2. Provisões
Em atendimento ao CPC 25, a Companhia provisiona suas obrigações prováveis e apenas divulga em notas 
explicativas as consideradas possíveis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de Reais)

3.11. Apuração do Resultado
As receitas de capitalização são reconhecidas no resultado a partir da data de emissão do título quando se trata 
de produto de Pagamento Único (PU) ou do vencimento da 1ª parcela de Produto de Pagamento Mensal (PM) ou 
Periódico (PP) e a partir do conhecimento dos recebimentos dos Títulos de Capitalização nas demais parcelas de 
produtos PM ou PP. O reconhecimento das despesas de Provisão Matemática para Resgates, Provisão para Sorteio 
e demais Custos de Aquisição necessários à comercialização dos títulos acompanha a forma de contabilização da 
receita. As Receitas e Despesas Financeiras são reconhecidas nas respectivas competências, sendo estimadas 
com base nas taxas de juros e atualizações monetárias contratadas. A Companhia por meio de Estudo Técnico 
comprovou que não há necessidade de diferir as receitas de títulos de Pagamento Único - PU, uma vez que as 
despesas residuais subsequentes à emissão dos títulos são irrelevantes.
3.12. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Normas e interpretações novas ou revisadas já emitidas, mas ainda não foram referendadas em 31 de dezembro 
de 2019 e não serão adotadas de forma antecipada pela Companhia.
• IFRS 9 - (CPC 48 - Instrumentos Financeiros) - O Comitê de Pronunciamentos Contábeis colocou esta norma 

em vigor em 01 de janeiro de 2019, mas ela ainda não foi referendada pela SUSEP, que prevê a sua adoção em 
conjunto com o IFRS 17 - Contratos de seguros a partir de 01 de janeiro de 2021.

• IFRS 16 - Leasing (CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil) - Entrou em vigor a partir de 01 de 
janeiro de 2019, mas ainda não foi referendada pela SUSEP.

• IFRIC 23 - (ICPC 22) Incerteza sobre tratamentos de impostos sobre o lucro - Entrou em vigor a partir de 01 de 
janeiro de 2019, mas ainda não foi referendada pela SUSEP.

4. Gerenciamento de Riscos
4.1. Governança dos Riscos
A estrutura de governança de riscos da Companhia contempla os Riscos de Crédito, de Mercado, de Liquidez, 
Legal e Operacional. 
Por princípio e observância das boas práticas de Gestão de Riscos, a estrutura e processos de gestão e governança 
contemplam os seguintes aspectos:
• Segregação de funções: negócio x risco;
• Estrutura específica para avaliação e monitoramento de riscos;
• Decisões colegiadas;
• Política de Gestão de Riscos;
• Declaração de Apetite e Tolerância a Riscos;
• Normas de Gestão de Riscos; 
• Norma de apuração da Solvência e Liquidez com base no CMR;
• Norma de validação de metodologias, processos e sistemas; e
• Referência às boas práticas de gestão.
A estrutura atual de Gestão de Riscos é constituída pelas Gerências de Riscos Corporativos e de Controles Internos 
e Compliance, subordinada diretamente ao Gerente Executivo de Riscos, Controles Internos e Compliance, o qual 
exerce a função de Gestor de Riscos previsto na Circular SUSEP nº 517/15 e alterações posteriores. Esta Gerência 
Executiva está vinculada à Presidência da Companhia.
Além da Diretoria da Companhia, a Governança dos Riscos é realizada através da estrutura de Comitês de 
Assessoramento ao Conselho de Administração, que conta com Comitê de Riscos - CORIS e Comitê de Auditoria 
- COAUD. O Gestor de Riscos é membro do Comitê de Riscos, o qual relata os principais aspectos da Gestão de 
Riscos e possui acesso direto e independente ao Conselho de Administração, conforme definido na Política de 
Gestão de Riscos.
A Auditoria Interna, órgão permanente da Companhia, é responsável por avaliar e emitir opiniões periódicas sobre 
os processos de gestão de riscos. Os pontos identificados pelos auditores são registrados como recomendações 
de auditoria e geram ações administrativas e gerenciais de melhoria, para tratamento das causas e efeitos de cada 
fragilidade observada.
4.2. Risco de Mercado
4.2.1. Política de Riscos de Mercado
A Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração, contempla todos os Ativos Financeiros e a 
utilização de instrumentos Derivativos.
A Gerência de Riscos é responsável pelo acompanhamento e verificação do enquadramento da carteira às normas 
internas e regulamentares e aos limites de exposição aos riscos aprovados pela Companhia. As informações 
sobre exposição para acompanhamento dos riscos, bem como eventuais desenquadramentos são reportados ao 
Gerente de Finanças, ao Superintendente Executivo de Controladoria, Finanças e Contabilidade, ao Presidente 
da Companhia, ao Gestor de Riscos e aos Órgãos de Governança, conforme suas alçadas. As informações sobre 
a Gestão de Riscos de Mercado são apresentadas nas reuniões do Comitê de Riscos e do Comitê Financeiro.
4.2.2. Exposição ao Risco de Mercado
A demonstração da exposição ao Risco de Mercado da Companhia nos últimos períodos pode ser vista no quadro 
a seguir:
Fatores de Risco 31/12/2019 31/12/2018
Taxa de Juros Prefixada ................................................... 7.313.717 84,24% 8.095.157 87,17%
Derivativos p/Hedge (Ajustes) .......................................... - - (14) -
Taxa de Juros Pós-Fixada ................................................ 701.997 8,09% 425.281 4,58%
Cupom de IPCA ................................................................ 666.052 7,67% 766.156 8,25%
Ações Companhia Aberta ................................................. - - 370 -
Caixa/Compromissadas 1 dia........................................... 40 - 295 -
Total ................................................................................. 8.681.806 100,00% 9.287.245 100,00%
4.2.3. Análise de Sensibilidade
Para elaboração da Análise de Sensibilidade das posições passivas e ativas da Companhia, considerou-se a 
possibilidade de ocorrência de um cenário eventual, no qual a taxa básica de juros e os cupons de juros dos 
papéis indexados a índices de inflação sofreriam aumento ou redução da ordem de 100 basis points (+/- 1 ponto 
percentual). Esta metodologia não faz juízo de qual choque poderia ocorrer sobre os fatores de riscos, atribuindo 
variação unitária a esses fatores e considerando que variações de outra grandeza teriam impactos proporcionais 
sobre os montantes da carteira de investimentos. Os resultados dos testes nos últimos períodos são mostrados 
na tabela a seguir:

31/12/2019 31/12/2018

Efeito em Milhares de Reais

Patrimônio
Líquido
Após IR

Resultado
do Exercício
Antes do IR

Patrimônio
Líquido
Após IR

Resultado
do Exercício
Antes do IR

Elevação da Taxa em 1 ponto percentual
Taxa de Juros Prefixada ................................................... (86.627) (157.503) (67.131) (122.057)
Taxa de Juros Pós-Fixada ................................................ 535 973 (7) (13)
Cupom de IPCA ................................................................ (4.729) (8.597) (7.799) (14.180)
TR Passivo (Títulos de Capitalização) ............................. 55.767 101.394 54.407 98.921
Total ................................................................................. (35.054) (63.733) (20.530) (37.329)
Redução da Taxa em 1 ponto percentual
Taxa de Juros Prefixada ................................................... 91.136 165.703 69.193 125.806
Taxa de Juros Pós-Fixada ................................................ (543) (987) 7 13
Cupom de IPCA ................................................................ 4.839 8.798 8.045 14.628
TR Passivo (Títulos de Capitalização) ............................. (57.532) (104.603) (55.971) (101.766)
Total ................................................................................. 37.900 68.911 21.274 38.681
O quadro abaixo mostra a composição de Ativos e Passivos da Companhia:

31/12/2019 31/12/2018
Ativo Total ......................... 10.051.037 100,00% Ativo Total .......................... 10.586.912 100,00%
Aplicações Financeiras....... 8.681.806 86,38% Aplicações Financeiras........ 9.287.245 87,72%
Fundo de Renda Variável
+ BB 400mil (1) ................... 58.758 0,58%

Fundo de Renda Variável
+ BB 400mil (1) .................. 52.479 0,50%

Depósitos Judiciais (2) ....... 1.136.042 11,30% Depósitos Judiciais (2) ........ 1.056.835 9,98%
Demais Ativos (4) ............... 174.431 1,74% Demais Ativos (4) ................ 190.353 1,80%
Passivo Total ..................... 10.051.037 100,00% Passivo Total ...................... 10.586.912 100,00%
Provisões Técnicas ............ 8.342.007 83,00% Provisões Técnicas ............. 9.043.319 85,42%
Provisões Judiciais (3)........ 1.143.308 11,38% Provisões Judiciais (3)......... 1.081.149 10,21%
Demais Passivos (5)........... 83.898 0,83% Demais Passivos (5)............ 81.323 0,77%
Patrimônio Líquido.............. 481.824 4,79% Patrimônio Líquido............... 381.121 3,60%
As oscilações dos Fundos de Renda Variável (1) não afetam os resultados da Companhia uma vez que lastreiam 
a Provisão para Distribuição de Bônus em igual valor. Os resultados destas oscilações são totalmente creditados 
ou debitados aos titulares dos produtos Ourocap Flex. 
Os valores registrados no Ativo como Depósitos Judiciais (2) e, no Passivo, como Provisões Judiciais (3) são 
contas de mesma natureza, cuja diferença representa 0,07% em 31 de dezembro de 2019 e 0,23% em 31 de 
dezembro de 2018 em relação aos passivos totais. Uma vez efetuado o depósito judicial, qualquer alteração na 
sua remuneração afetará tanto a obrigação quanto o ativo representado pelo depósito, com efeito mínimo sobre 
o balanço da Companhia. Essas características e o fato desses ativos e passivos não poderem ser negociados 
justificam sua exclusão para fins do Teste de Análise de Sensibilidade.
A Companhia avaliou a exposição aos riscos dos Demais Ativos (4) e Demais Passivos (5) e concluiu não haver 
necessidade de se efetuar Testes de Análise de Sensibilidade, em face da pequena representatividade tanto na 
estrutura patrimonial como nas operações da Companhia e por se tratar de contas que, devido às suas naturezas, 
não estão sujeitas aos efeitos dos fatores de Risco de Mercado.
4.3. Risco de Liquidez
4.3.1. Gestão do Risco de Liquidez
A Gestão do Risco de Liquidez utiliza a análise de ALM (Asset Liability Management) como instrumento para avaliar 
o nível de descasamento de prazos e de exposição entre ativos e passivos, por meio do qual a Companhia avalia 
continuamente sua capacidade financeira para manter em carteira títulos classificados na categoria mantidos até 
o vencimento.
As tabelas abaixo mostram os fluxos de caixa dos ativos em seus respectivos vencimentos e o fluxo de caixa das 
saídas das Provisões Técnicas, considerando seus prazos contratuais.

31/12/2019 31/12/2018

Aplicações
Financeiras Até 1 ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total Até 1 ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total
Títulos de Renda
Fixa - Públicos ............... 2.735.805 3.923.707 1.824.209 8.483.721 2.373.666 4.930.608 1.761.633 9.065.907
Títulos de Renda
Fixa - Privados............... 85.240 112.845 - 198.085 14.259 176.652 30.057 220.968
Títulos de Renda
Variável - Ações ............. - - - - 370 - - 370
Fundo de Renda
Variável .......................... 44.360 - - 44.360 52.073 - - 52.073
Fundo Não Exclusivo..... 14.398 - - 14.398 406 - - 406
Total .............................. 2.879.803 4.036.552 1.824.209 8.740.564 2.440.774 5.107.260 1.791.690 9.339.724

Provisões Técnicas Até 1 ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total Até 1 ano

Acima
1 até 3 

anos
Acima de 

3 anos Total
Provisão Matemática
para Capitalização ......... 3.504.944 4.103.506 59.523 7.667.973 4.346.476 3.830.483 220.918 8.397.877
Provisão para Resgates .. 520.650 - - 520.650 458.220 - - 458.220
Provisão para Sorteios
a Realizar ...................... 21.620 66.257 1.957 89.834 36.899 68.315 8.472 113.686
Provisão para Sorteios
a Pagar .......................... 9.701 - - 9.701 13.321 - - 13.321
Provisão Complementar
de Sorteios .................... 13 - - 13 10 - - 10
Provisão para
Distribuição de Bônus.... 14.857 35.232 3.747 53.836 14.857 28.634 16.714 60.205
Total .............................. 4.071.785 4.204.995 65.227 8.342.007 4.869.783 3.927.432 246.104 9.043.319

A Companhia analisa e reconhece o descasamento de prazos entre ativos e passivos e entende que os Títulos 
Públicos Federais classificados nas categorias de valor justo por meio de resultado e disponíveis para venda 
presentes na carteira de investimentos são ativos líquidos e apresentam volume suficiente para cobertura de 
eventuais necessidades financeiras que venham a existir.
4.4. Risco de Crédito
4.4.1. Política de Risco de Crédito
Aplicação em títulos que envolvam exposição ao Risco de Crédito na Carteira de Investimentos da Companhia 
deverá seguir os parâmetros estabelecidos pelo Comitê Financeiro, em conformidade com a legislação vigente e 
dentro dos limites estabelecidos pela Declaração de Apetite a Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração 
da Companhia.
4.4.2. Sistemas de Mensuração
A Companhia avalia sua exposição em Títulos Privados baseada nas notas de rating das principais agências do 
mercado, na análise do Gestor da Carteira, utilizando como referência a nomenclatura local de classificação de 
rating e apura o risco conforme modelo padronizado de avaliação de riscos de crédito da SUSEP.

Exposição
Rating 31/12/019 31/12/2018
AAA................................................................................................................................ 113.404 79.511
AA .................................................................................................................................. 75.151 109.835
BBB ............................................................................................................................... - 1.566
BB.................................................................................................................................. 9.530 29.230
CC ................................................................................................................................. - 1.196
Total .............................................................................................................................. 198.085 221.338

A Companhia possui Debêntures de emissão da Oi S.A., cujo valor de R$21.501 foi integralmente reconhecido 
como perda no mês de junho de 2016, após a emissora ter entrado com pedido de recuperação judicial. 
Em janeiro de 2018, foi homologado o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) que previa, dentre os meios de 
recuperação a reestruturação da dívida. Em julho de 2018, foi realizada a troca das debêntures em recuperação, 
pelas reestruturadas. Diante do avanço na execução do PRJ, as agências de classificação de risco Fitch e S&P 
melhoraram o rating da Oi S.A.. Com base nos fatos ocorridos e na avaliação da BB DTVM, na qualidade de 
Administradora da Carteira de Investimentos da Brasilcap, o valor recuperável foi ajustado no montante de, 
aproximadamente, 40% do PU em setembro de 2018. Em 31 de dezembro de 2019, este valor é de R$9.530. Este 
ativo foi reconhecido por meio do Valor Justo conforme estabelece o CPC 46.
4.4.3. Concentração
Além das exposições aos Títulos Privados demonstrada na tabela inserida na nota explicativa 4.4.2, a Companhia 
possui aplicações em Títulos Públicos, Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos e Renda 
Variável, conforme demonstrado na nota explicativa 5 - Aplicações.
4.5. Risco Operacional
4.5.1. Fases do Processo de Gerenciamento do Risco Operacional
A área de Risco é responsável pelo apoio às demais áreas da Companhia, para execução do processo de 
identificação, avaliação, mensuração, mitigação, controle e monitoramento dos Riscos Operacionais. 
A Companhia implantou, em 2017, o sistema de registro de perdas operacionais, conforme a Circular SUSEP nº 
521/2015, cujo produto principal é o Banco de Dados de Perdas Operacionais (BDPO), de responsabilidade da 
Gerência de Riscos.
A Companhia adota medidas para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, obedecendo aos parâmetros 
estipulados pela Circular SUSEP nº 445/2012, publica em sua intranet a Norma de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e disponibiliza Canal de Ética para registro de denúncias.
5. Aplicações
5.1. Classificação da Carteira 
Conforme Circular SUSEP nº 517/2015, Capítulo II, Seção I, Subseção VI, Art. 134, § 3o os ativos mantidos 
essencialmente com o propósito de negociação deverão ser considerados no Ativo Circulante. A Companhia 
classifica suas aplicações da seguinte forma:

Títulos

1 a 30
dias ou

sem ven-
cimento

31 a
180

dias
181 a

 360 dias
Acima de 
360 dias

Valor 
Contábil

Valor
 Justo %

31/12/2019
Debêntures ............................................ 32.588 15.632 27.845 112.845 188.910 188.910 2,16
Depósito a Prazo com Garantia
Especial (DPGE) ................................... - 9.175 - - 9.175 9.175 0,10
Fundo Exclusivo de Renda Fixa
Composição
Operação Compromissada (*) ................ 569.741 - - - 569.741 569.741 6,52
Letra do Tesouro Nacional (LTN) ............ - - - 186.184 186.184 186.184 2,13
Saldo de Caixa ....................................... 50 - - - 50 50 -
Outros Valores e Bens ............................ 1 - - - 1 1 -
Valores a Pagar ...................................... (12) - - - (12) (12) -
Fundo Exclusivo de Renda Variável
Composição
Operação Compromissada (*) ................ 1.975 - - - 1.975 1.975 0,02
Ajuste de DI FUTURO ............................ - (13) - - (13) (13) -
Saldo de Caixa ....................................... 193 - - - 193 193 -
Valores a Receber .................................. 255 - - - 255 255 -
Valores a Pagar ...................................... (149) - - - (149) (149) -
Ações Companhias Abertas ................... 42.099 - - - 42.099 42.099 0,48
Fundo Não Exclusivo ........................... 14.398 - - - 14.398 14.398 0,16
Total de Títulos Mensurados a Valor
Justo por Meio do Resultado .............. 661.139 24.794 27.845 299.029 1.012.807 1.012.807 11,57
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ...... 1.059.642 588.154 518.229 2.242.368 4.408.393 4.612.427 50,45
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) ..... - - - 600.221 600.221 643.361 6,87
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ..... - - - 701.379 701.379 757.172 8,02
Total de Títulos Mantidos até
o Vencimento ........................................ 1.059.642 588.154 518.229 3.543.968 5.709.993 6.012.960 65,34
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ..... - - - 2.017.764 2.017.764 2.017.764 23,09
Total de Títulos Disponível para Venda .. - - - 2.017.764 2.017.764 2.017.764 23,09
Circulante ............................................... 1.720.781 612.948 546.074 2.316.793 5.196.596 5.215.245 59,45
Não Circulante ........................................ - - - 3.543.968 3.543.968 3.828.286 40,55
Total da Carteira ................................... 1.720.781 612.948 546.074 5.860.761 8.740.564 9.043.531 100,00
(*) As Operações Compromissadas são lastreadas por Títulos Públicos

Títulos

1 a 30
dias ou

sem ven-
cimento

31 a
180

dias
181 a

360 dias
Acima de 
360 dias

Valor 
Contábil

Valor
 Justo %

31/12/2018
Debêntures ............................................ - 1.566 12.693 198.072 212.331 212.331 2,27
Ações Companhias Abertas ................ 370 - - - 370 370 -
Depósito a Prazo com Garantia
Especial (DPGE) ................................... - - - 8.637 8.637 8.637 0,09
Fundo Exclusivo de Renda Fixa
Composição
Operação Compromissada (*) ................ 339.033 - - - 339.033 339.033 3,63
Ajuste de DI FUTURO ............................ - - - (14) (14) (14) -
Letra do Tesouro Nacional (LTN) ............ - - 363.220 2.078.636 2.441.856 2.441.856 26,14
Saldo de Caixa ....................................... 3 - - - 3 3 -
Outros Créditos ...................................... 1 - - - 1 1 -
Valores a Pagar ...................................... (16) - - - (16) (16) -
Fundo Exclusivo de Renda Variável
Composição
Operação Compromissada (*) ................ 865 - - - 865 865 0,01
Ajuste de DI FUTURO ............................ - 16 - - 16 16 -
Saldo de Caixa ....................................... 16 - - - 16 16 -
Valores a Receber .................................. 828 - - - 828 828 0,01
Valores a Pagar ...................................... (603) - - - (603) (603) (0,01)
Ações Companhias Abertas ................... 50.951 - - - 50.951 50.951 0,55
Fundo Não Exclusivo ........................... 406 - - - 406 406 -
Total de Títulos Mensurados a Valor
Justo por Meio do Resultado .............. 391.854 1.582 375.913 2.285.331 3.054.680 3.054.680 32,69
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ...... 199.894 307.349 1.005.354 4.035.885 5.548.482 5.696.256 59,41
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) ..... - 54.008 - 577.734 631.742 665.959 6,76
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) ..... 104.820 - - - 104.820 104.854 1,12
Total de Títulos Mantidos até o
Vencimento ........................................... 304.714 361.357 1.005.354 4.613.619 6.285.044 6.467.069 67,29
Circulante ............................................... 696.568 362.939 1.381.267 2.285.331 4.726.105 4.745.325 50,60
Não Circulante ........................................ - - - 4.613.619 4.613.619 4.776.424 49,40
Total da Carteira ................................... 696.568 362.939 1.381.267 6.898.950 9.339.724 9.521.749 100,00
(*) As Operações Compromissadas são lastreadas por Títulos Públicos
A Companhia possui capacidade financeira e tem a intenção de manter até o vencimento os Títulos e Valores 
Mobiliários classificados na categoria investimentos mantidos até o vencimento, honrando todos os compromissos, 
sem necessidade de alienar os referidos títulos, de acordo com os preceitos da Circular SUSEP nº 517/2015 e 
alterações posteriores. 
5.1.1. Taxas de Juros Contratadas
As taxas médias de aquisição dos Títulos e Valores Mobiliários da carteira foram calculadas com base nas 
seguintes premissas:
• A ponderação das taxas foi feita levando-se em conta Títulos Públicos e Privados, segmentados por tipo de 

indexador; e
• As taxas foram ponderadas pela sua representatividade financeira na carteira. 

Taxa %
Indexador 31/12/2019 31/12/2018
Títulos Privados - Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:
% CDI  ........................................................................................................................... 128,82 92,66
CDI +  ............................................................................................................................ 0,63 4,16
IPCA +  .......................................................................................................................... 0,95 3,70
Títulos Públicos - Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado:
Pré................................................................................................................................. 4,93 7,03
Títulos Públicos - Títulos mantidos até o vencimento:
IPCA + ........................................................................................................................... 6,11 6,13
Pré................................................................................................................................. 9,11 9,42
Títulos Públicos - Títulos disponíveis para a venda:
Pré................................................................................................................................. 7,70 -
5.2. Movimentações das Aplicações Financeiras 

31/12/2018
Aplica-

ções Resgates
Juros/(Amor-

tização) (*)
Rendi-

mentos
Ganho/ 
(Perda)

Ajuste 
TVM 31/12/2019

Títulos Mensurados a
Valor Justo por Meio
do Resultado ............... 3.054.680 3.493.096 (5.591.395) (90.760) 144.612 (24.468) 27.042 1.012.807
Títulos Renda Fixa -
Privados ........................ 220.968 104.144 (65.049) (90.760) 18.194 (16.397) 26.985 198.085
Títulos de Renda
Variável - Ações ............ 370 15.065 (7.421) - - (8.071) 57 -
Quotas de Fundos de
Investimentos ................ 2.833.342 3.373.887 (5.518.925) - 126.418 - - 814.722
Títulos Mantidos até
o Vencimento .............. 6.285.044 685.686 (1.745.325) (65.930) 550.518 - - 5.709.993
Títulos Públicos 6.285.044 685.686 (1.745.325) (65.930) 550.518 - - 5.709.993
Títulos Disponíveis
para Venda ................... - 2.380.396 (495.450) (52.839) 86.754 12.325 86.578 2.017.764
Títulos Públicos ............ - 2.380.396 (495.450) (52.839) 86.754 12.325 86.578 2.017.764
Total .............................. 9.339.724 6.559.178 (7.832.170) (209.529) 781.884 (12.143) 113.620 8.740.564

31/12/2017
Aplica-

ções Resgate
Juros/(Amor-

tização) (*)
Rendi-

mentos
Ganho/ 
(Perda)

Ajuste
TVM 31/12/2018

Títulos Mensurados a
Valor Justo por Meio
do Resultado ............... 5.182.727 3.176.943 (5.543.801) (60.719) 296.370 (3.198) 6.358 3.054.680
Títulos Renda Fixa -
Privados ........................ 1.080.713 50.037 (915.324) (60.719) 62.841 (2.996) 6.416 220.968
Títulos de Renda
Variável- Ações ............. - 857 (227) - - (202) (58) 370
Quotas de Fundos de
Investimentos ................ 4.102.014 3.126.049 (4.628.250) - 233.529 - - 2.833.342
Títulos Mantidos até
o Vencimento .............. 5.162.483 2.446.579 (1.826.727) (57.784) 560.493 - - 6.285.044
Títulos Públicos ............ 5.162.483 2.446.579 (1.826.727) (57.784) 560.493 - - 6.285.044
Total .............................. 10.345.210 5.623.522 (7.370.528) (118.503) 856.863 (3.198) 6.358 9.339.724
(*) Juros - É quando o credor paga a remuneração contratada na emissão do título; e
Amortização - É quando o credor paga parte do valor principal.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de Reais)

5.3. Avaliação do valor justo 
Valor Justo dos Ativos Financeiros é o montante que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria 
pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 
data de mensuração. 
O Valor Justo das aplicações dos Fundos de Investimentos foi obtido a partir dos valores divulgados pelas Instituições 
Financeiras administradoras dos fundos. Os títulos de Renda Fixa Públicos e Privados tiveram seus valores justos 
obtidos a partir das tabelas de referência e cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) ou por meio da utilização de metodologia de precificação definida 
pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (BB DTVM).
Para a determinação do valor justo das Debêntures são utilizadas cotações diárias fornecidas pela ANBIMA. Para 
os ativos foi desenvolvido um modelo de marcação a mercado que utiliza como base e parâmetros os negócios 
efetivados nos Fundos de Investimentos administrados pela BB DTVM, leilões e/ou consultas na BM&FBOVESPA.
Os critérios de precificações dos Instrumentos Financeiros Derivativos são definidos pelo administrador das 
carteiras e pelo custodiante, sendo utilizadas curvas e taxas divulgadas pela ANBIMA e BM&FBOVESPA para 
cálculos e apreçamento constantes no manual de precificação da instituição, em conformidade com o código 
de autorregulação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais (ANBIMA). Os 
investimentos mantidos até o vencimento estão registrados e divulgados pelo valor de custo, sendo o Valor Justo 
apresentado apenas para fins de divulgação (nota explicativa 5.1). 
5.3.1. Hierarquia do Valor Justo 
Os diferentes níveis são definidos conforme segue:
• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, 

diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
• Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs

não observáveis). 
A Companhia não possui Instrumentos Financeiros classificados no Nível 3.

31/12/2019 31/12/2018
Títulos Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Títulos Mensurados a Valor Justo por
Meio do Resultado
Debêntures ............................................... - 188.910 188.910 - 212.331 212.331
Ações Companhias Abertas ..................... - - - 370 - 370
Depósito a Prazo com Garantia
Especial (DPGE) ...................................... - 9.175 9.175 - 8.637 8.637
Total ......................................................... - 198.085 198.085 370 220.968 221.338
Renda Fixa
Quotas de Fundo Exclusivos de
Renda Fixa ............................................... - 755.964 755.964 - 2.780.863 2.780.863
Quotas de Fundo Não Exclusivos ............ - 14.398 14.398 - 406 406
Renda Variável
Quotas de Fundo Exclusivo de
Renda Variável ......................................... - 44.360 44.360 - 52.073 52.073
Títulos Disponível para Venda
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) .......... 2.017.764 - 2.017.764 - - -
Títulos Mantidos até o Vencimento
Letras do Tesouro Nacional (LTN) ............ 4.612.427 - 4.612.427 5.696.256 - 5.696.256
Nota do Tesouro Nacional (NTN-B) .......... 643.361 - 643.361 - 665.959 665.959
Nota do Tesouro Nacional (NTN-F) .......... 757.172 - 757.172 - 104.854 104.854
Total ......................................................... 6.012.960 - 6.012.960 5.696.256 770.813 6.467.069
Total Geral ............................................... 8.030.724 1.012.807 9.043.531 5.696.626 3.825.123 9.521.749

5.4. Instrumentos Financeiros Derivativos 
A Companhia adota Instrumentos Financeiros Derivativos em contratos futuros de DI, nos Fundos de Investimentos 
Exclusivos, com a finalidade de se proteger em relação às flutuações das taxas de juros. Em virtude da composição 
da carteira, não houve necessidade de exposição aos instrumentos de proteção em 31 de dezembro de 2019.
6. Instrumentos Financeiros
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no Balanço 
Patrimonial, são os seguintes:

31/12/2019 31/12/2018
Valor 

Contábil
Valor
Justo

Valor 
Contábil

Valor
 Justo

Ativos Mensurados a Valor Justo
Caixa e Bancos ............................................................................... 14 14 55 55
Aplicações Financeiras (nota explicativa 5.1) ................................. 1.012.807 1.012.807 3.054.680 3.054.680
Ativos Mantidos até o Vencimento
Aplicações Financeiras (nota explicativa 5.1) ................................. 5.709.993 6.012.960 6.285.044 6.467.069
Ativos Disponíveis para Venda
Aplicações Financeiras (nota explicativa 5.1) ................................. 2.017.764 2.017.764 - -
Empréstimos e Recebíveis (*) ...................................................... 32.445 32.445 9.728 9.728
Total dos Ativos ............................................................................. 8.773.023 9.075.990 9.349.507 9.531.532
Passivos Financeiros não derivativos
Obrigações a Pagar (nota explicativa 13) ....................................... 59.501 59.501 47.230 47.230
Débitos de Operações com Capitalização (nota explicativa 12) ..... 10.523 10.523 4.342 4.342
Total dos Passivos ........................................................................ 70.024 70.024 51.572 51.572

(*) Os Empréstimos e Recebíveis compreendem as vendas de Títulos de Capitalização não recebidas até a data 
do Balanço.
7. Garantia das Provisões Técnicas
Para Garantia das Provisões Técnicas foram oferecidos em cobertura os seguintes ativos:
Ativos Garantidores 31/12/2019 31/12/2018
Títulos de Renda Fixa - Privados .................................................................................. 198.085 221.338
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................................................................... 8.030.724 6.467.069
Quotas de Fundo de Investimentos............................................................................... 800.324 2.832.936
Valor Justo ................................................................................................................... 9.029.133 9.521.343
Títulos de Renda Fixa - Privados .................................................................................. 198.085 221.338
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................................................................... 7.727.757 6.285.044
Quotas de Fundo de Investimentos............................................................................... 800.324 2.832.936
Valor Contábil .............................................................................................................. 8.726.166 9.339.318
Provisão Técnica ......................................................................................................... 8.342.007 9.043.319
Ativos Livres a Valor Justo (nota explicativa 2.6) .......................................................... 687.126 478.024
Ativos Livres a Valor Contábil ........................................................................................ 384.159 295.999

8. Créditos das Operações com Capitalização 
Os Créditos de Títulos de Capitalização referem-se, basicamente, as operações com os parceiros comerciais 
Banco do Brasil e Administradora de Cartão de Crédito, que possuem um “float financeiro” de 1 e 30 dias, 
respectivamente, para recebimento dos títulos comercializados.
Em 31 de dezembro de 2019, os montantes de Títulos de Capitalização a receber totalizaram R$32.445 e R$9.728, 
em 2018. O aumento destes créditos comparados ao exercício anterior deve-se ao volume de vendas superior no 
último dia do mês de dezembro de 2019 comparado ao mês de dezembro de 2018.
9. Títulos e Créditos a Receber
Os Títulos e Créditos a Receber estão classificados no Ativo Circulante e no Ativo Não Circulante, sendo compostos 
da seguinte forma:
Títulos e Créditos a Receber 31/12/2019 31/12/2018
Créditos Tributários e Previdenciários (nota explicativa 10).......................................... 2.127 36
Outros Créditos a Receber ............................................................................................ - 17
Adiantamentos a Funcionários ...................................................................................... 2.969 3.117
Adiantamentos Administrativos ..................................................................................... 15 23
Ativo Circulante ........................................................................................................... 5.111 3.193
Créditos Tributários e Previdenciários (nota explicativa 10).......................................... 129.813 168.095
Depósitos Judiciais e Fiscais (nota explicativa 11 a.) .................................................... 1.136.042 1.056.835
Ativo Não Circulante ................................................................................................... 1.265.855 1.224.930

10. Créditos Tributários e Previdenciários
Os Créditos Tributários Diferidos registrados no Ativo Não Circulante são decorrentes de ajustes temporais, 
decorrentes principalmente de despesas com Ações Judiciais e Ajuste a Valor de Mercado das Aplicações 
Financeiras classificadas nas categorias Valor Justo por Meio do Resultado e Disponíveis para Venda.
No caso das Ações Judiciais, por estarem em trâmite nos tribunais superiores e por não existir previsão para 
trânsito em julgado, torna-se inviável uma projeção de prazo para realização destes créditos. Com relação aos 
valores decorrentes de Ajuste a Valor de Mercado, serão realizados à medida que ocorrerem os vencimentos
das aplicações. 
Com base no histórico positivo de geração de lucros tributáveis pela Companhia, somado às projeções de resultados 
é entendimento da Administração que a Companhia tem capacidade suficiente para absorver os montantes de 
Créditos Tributários Diferidos. 
Os Créditos Tributários Diferidos de Imposto de Renda e Contribuição Social foram calculados pelas alíquotas 
vigentes, considerando para o IRPJ 25% e para a CSLL 15% a partir de 01 de janeiro de 2019, e 20% até 31 de 
dezembro de 2018. 
Existem valores de Imposto de Renda e Contribuição Social no montante de R$25.925, em 31 de dezembro de 
2019 e R$26.125, em 2018, (Finor, Incentivos Cinematográficos e outras provisões) controlados na Parte B dos 
Livros de Apurações de IR e CSLL que não possuem Créditos Tributários Diferidos, uma vez que a Companhia 
julga serem de difícil realização fiscal (dedutibilidade).
Abaixo consta demonstrativo com a composição dos Créditos Tributários: 
a. 31/12/2019 31/12/2018
IRPJ a Compensar ........................................................................................................ 1.246 6
CSLL a Compensar ....................................................................................................... 851 -
ISS a Compensar .......................................................................................................... 30 30
Total Ativo Circulante (nota explicativa 9)................................................................... 2.127 36

b. 31/12/2018 Variação 31/12/2019
Adições Temporárias IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL Total
Despesas Tributárias ............. 94.643 54.425 4.508 2.705 99.151 57.130 156.281
Despesas Financeiras ........... 10.531 6.321 (28.296) (16.980) (17.765) (10.659) (28.424)
Despesas Administrativas ..... 377 1.798 163 (382) 540 1.416 1.956
Total Ativo Não Circulante
(nota explicativa 9) ................ 105.551 62.544 (23.625) (14.657) 81.926 47.887 129.813

31/12/2017 Variação 31/12/2018
Adições Temporárias IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL Total
Despesas Tributárias ............. 88.279 50.606 6.364 3.819 94.643 54.425 149.068
Despesas Financeiras ........... 12.121 8.476 (1.590) (2.155) 10.531 6.321 16.852
Despesas Comerciais............ 2.784 2.228 (2.784) (2.228) - - -
Despesas Administrativas ..... 357 1.799 20 (1) 377 1.798 2.175
Total Ativo Não Circulante
(nota explicativa 9) ................ 103.541 63.109 2.010  (565) 105.551 62.544 168.095

b.1. Imposto de Renda Diferido 31/12/2019 31/12/2018
Montante das Adições Temporárias .......................................................................... 327.703 422.204
Contingências Tributárias .............................................................................................. 396.603 378.574
Ajustes a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários .................................................. (71.058) 42.124
Despesas Trabalhistas .................................................................................................. 770 42
Despesas Cíveis............................................................................................................ 1.148 1.244
Despesas Administrativas ............................................................................................. 240 220
Alíquota (%)  .................................................................................................................. 25% 25%
Créditos Tributários constituídos - Não Circulante ................................................. 81.926 105.551

b.2. Contribuição Social Diferida 31/12/2019 31/12/2018
Montante das Adições Temporárias .......................................................................... 319.251 413.951
Contingências Tributárias .............................................................................................. 380.866 362.837
Ajustes a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários .................................................. (71.058) 42.124
Despesas Trabalhistas .................................................................................................. 770 42
Despesas Cíveis............................................................................................................ 1.148 1.244
Despesas Administrativas ............................................................................................. 1.012 1.191
Provisão para desvalorização de Incentivos Fiscais ..................................................... 6.513 6.513
Créditos Tributários constituídos - Não Circulante 15% ......................................... 47.887 60.737
Créditos Tributários constituídos - Não Circulante 20% ......................................... - 1.807

c. Resultado do Exercício 
31/12/2019 31/12/2018

Corrente......................................................................................................................... (37.342) (45.217)
Diferido .......................................................................................................................... (1.981) 2.010
Ajuste de Exercício Anteriores....................................................................................... 924 -
Imposto de Renda ....................................................................................................... (38.399) (43.207)
Corrente......................................................................................................................... (23.793) (38.333)
Diferido .......................................................................................................................... (1.670) (564)
Ajuste de Exercício Anteriores....................................................................................... 631 -
Contribuição Social  .................................................................................................... (24.832) (38.897)

Apresentamos a seguir a reconciliação da alíquota efetiva aplicada na apuração do cálculo do Imposto de Renda 
e da Contribuição Social, nos exercícios findos mencionados acima: 
c.1. Imposto de Renda

31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes do IR e da CSLL, da despesa
de JCP e após a Participação dos Empregados ...................................................... 164.138 180.718
Resultado antes dos Tributos  ....................................................................................... 169.479 186.350
Participações dos Administradores e Empregados ....................................................... (5.341) (5.632)
Adições/(Exclusões) Permanentes:........................................................................... 3.621 4.173
Despesas/Reversões não dedutíveis ............................................................................ 2.850 3.202
Outras Adições/Exclusões ............................................................................................. 771 971
Adições/(Exclusões) Temporárias: ............................................................................ (7.924) 8.041
Ajustes a valor justo de Títulos e Valores Mobiliários ................................................... (26.605) (6.358)
Provisões para demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis ............................................. 18.661 14.462
Outras Adições/Exclusões ............................................................................................. 20 (63)
Base de Cálculo dos Encargos Incidentes  .............................................................. 159.835 192.932
Imposto de Renda ....................................................................................................... 37.342 45.217
Alíquota de 15%  ........................................................................................................... 23.975 28.940
Adicional de 10% ........................................................................................................... 15.960 19.269
Incentivos Fiscais .......................................................................................................... (2.593) (2.992)
Alíquota Efetiva ........................................................................................................... 22,75% 25,02%

c.2. Contribuição Social
31/12/2019 31/12/2018

Resultado antes do IR e da CSLL, da despesa
de JCP e após a Participação dos Empregados ...................................................... 164.138 180.718
Resultado antes dos Tributos  ....................................................................................... 169.479 186.350
Participações dos Administradores e Empregados ....................................................... (5.341) (5.632)
Adições/(Exclusões) Permanentes:........................................................................... 2.606 2.904
Despesas/Reversões não dedutíveis  ........................................................................... 2.606 2.989
Outras Adições/Exclusões ............................................................................................. - (85)
Adições/(Exclusões) Temporárias: ............................................................................ (8.123) 8.041
Ajustes a Valor Justo de Títulos e Valores Mobiliários .................................................. (26.605) (6.358)
Provisões para demandas Trabalhistas, Fiscais e Cíveis ............................................. 18.661 14.462
Outras Adições/Exclusões ............................................................................................. (179) (63)
Base de cálculo CSLL  ................................................................................................ 158.621 191.633
Contribuição Social ..................................................................................................... 23.793 38.333
Alíquota de 20%  ........................................................................................................... - 38.333
Alíquota de 15% ............................................................................................................ 23.793 -
Alíquota Efetiva ........................................................................................................... 14,50% 21,21%

11. Depósitos Judiciais e Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis
A premissa para classificação dos depósitos e das Provisões Judiciais Fiscais, Trabalhistas e Cíveis entre Passivo 
Circulante e Não Circulante leva em consideração a expectativa da Administração em relação aos prazos para 
finalização dos processos nos tribunais. 
a. Composição dos Depósitos Judiciais Fiscais, Trabalhistas e Cíveis

31/12/2018 Adições Atualização Monetária (Pagamentos)/(Baixas) 31/12/2019
CSLL ...................... 459.677 17.153 18.291 (1.814) 493.307
COFINS ................. 512.531 24.758 17.119 (1.695) 552.713
PIS ......................... 74.796 4.023 2.637 (261) 81.195
INSS  ..................... 7.738 274 284 (2) 8.294
Ativos Fiscais ...... 1.054.742 46.208 38.331 (3.772) 1.135.509
Trabalhistas ........... 504 156 18 (145) 533
Outras Provisões ... 1.589 - 36 (1.625) -
Demais Ativos ...... 2.093 156 54 (1.770) 533
Total ...................... 1.056.835 46.364 38.385 (5.542) 1.136.042

31/12/2017 Adições Atualização Monetária (Pagamentos)/(Baixas) 31/12/2018
CSLL ...................... 391.108 48.134 20.435 - 459.677
COFINS ................. 470.777 22.961 18.793 - 512.531
PIS ......................... 68.180 3.731 2.885 - 74.796
INSS  ..................... 7.157 263 318 - 7.738
Ativos Fiscais ...... 937.222 75.089 42.431 - 1.054.742
Cíveis..................... 328 188 12 (24) 504
Trabalhistas ........... 1.548 - 41 - 1.589
Demais Ativos ...... 1.876 188 53 (24) 2.093
Total ...................... 939.098 75.277 42.484 (24) 1.056.835

b. Composição das Provisões Fiscais, Trabalhistas e Cíveis 
31/12/2018 Adições Atualização Monetária (Pagamentos)/(Baixas) 31/12/2019

CSLL ...................... 481.105 9.517 7.364 (1.814) 496.172
COFINS ................. 515.825 25.355 15.811 (1.695) 555.296
PIS ......................... 76.416 4.120 3.250 (261) 83.525
INSS  ..................... 7.803 238 276 (2) 8.315
Passivos Fiscais .. 1.081.149 39.230 26.701 (3.772) 1.143.308
Cíveis..................... 631 805 - (288) 1.148
Trabalhistas ........... 655 1.593 - (1.478) 770
Demais Passivos . 1.286 2.398 - (1.766) 1.918
Total ...................... 1.082.435 41.628 26.701 (5.538) 1.145.226

31/12/2017 Adições Atualização Monetária (Pagamentos)/(Baixas) 31/12/2018
CSLL ...................... 439.423 21.083 20.599 - 481.105
COFINS ................. 475.426 21.633 18.766 - 515.825
PIS ......................... 70.014 3.515 2.887 - 76.416
INSS  ..................... 7.260 223 320 - 7.803
Passivos Fiscais .. 992.123 46.454 42.572 - 1.081.149
Cíveis..................... 485 433 - (287) 631
Trabalhistas ........... 660 1.858 - (1.863) 655
Demais Passivos . 1.145 2.291 - (2.150) 1.286
Total ...................... 993.268 48.745 42.572 (2.150) 1.082.435

c. Detalhamento dos Processos por Natureza de Risco de Perda
31/12/2019 31/12/2018

Valor 
Estimado

Valor 
Contabilizado Quantidade

Valor 
Estimado

Valor 
Contabilizado Quantidade

Obrigações Legais - Fiscal
Provável................................... 311.948 311.948 3 1.064.227 1.064.227 5
Possíveis ................................. 275.931 275.931 4 16.790 16.790 3
Remota .................................... 555.429 555.429 2 132 132 1
Total ........................................ 1.143.308 1.143.308 9 1.081.149 1.081.149 9
Trabalhistas
Provável................................... 770 770 27 655 655 27
Possíveis ................................. 1.048 - 21 2.095 - 29
Remota .................................... 1.166 - 11 839 - 12
Total ........................................ 2.984 770 59 3.589 655 68
Cíveis & Outras
Provável................................... 1.148 1.148 55 631 631 40
Possíveis ................................. 4.107 - 76 5.463 - 80
Remota .................................... 660 - 42 330 - 26
Total ........................................ 5.915 1.148 173 6.424 631 146
Totais
Provável................................... 313.866 313.866 85 1.065.513 1.065.513 72
Possíveis ................................. 281.086 275.931 101 24.348 16.790 112
Remota .................................... 557.255 555.429 55 1.301 132 39
Total ........................................ 1.152.207 1.145.226 241 1.091.162 1.082.435 223
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de Reais)

A avaliação quanto à probabilidade de perda das ações ajuizadas pela Companhia é realizada exclusivamente 
pelos advogados que patrocinam as causas, que utilizam o exame da jurisprudência (judicial ou administrativa) 
para fins de classificação, sob o acompanhamento de sua área jurídica.
11.1. Obrigações Legais - Fiscais com Natureza de Risco de Perda Provável
A Companhia constitui provisão para as causas classificadas como prováveis de perda. Em 31 de dezembro de 
2019, as principais causas provisionadas são: 
(a) Judicial - CSLL - Mandado de segurança impetrado com finalidade de assegurar o direito líquido e certo de 
calcular e recolher a CSLL com base na alíquota prevista no caput do artigo 19 da Lei nº 9.249/1995, e no artigo 2º 
da Lei nº 9.316/1996 deixando de atender ao disposto na EC nº 10/1996 às demais disposições legais que visam 
impor alíquotas superiores aplicadas às pessoas jurídicas em geral, no valor de R$45.714, em 31 de dezembro 
de 2019 e R$44.952, em 2018. Interposto RE em que foi reconhecida a anterioridade nonagesimal e declarada 
repercussão geral ao mérito remanescente. Aguarda julgamento do paradigma RE 578846/SP;
(b) Judicial - CSLL - Mandado de segurança impetrado com a finalidade de assegurar o direito líquido e certo 
de recolher a contribuição à alíquota de 9%, no valor de R$192.369, em 31 de dezembro de 2019, e R$216.943, 
em 2018. Acórdão reformou a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos. Recurso Extraordinário teve 
provimento negado. Trânsito em julgado certificado. Aguardamos conversão do depósito em renda; e 
(c) Judicial - PIS - Contribuição ao PIS Lei nº 9.718/1998, consideração das receitas de Capitalização na base 
de cálculo do PIS e o alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS promovido pela Lei nº 9.718/1998, no 
valor de R$73.865, em 31 de dezembro de 2019, e R$67.297 em 2018. Proferida sentença negando provimento 
ao pedido. Negado provimento à apelação e ao agravo regimental. Autos remetidos ao STF para julgamento do 
Rext interposto pela Cia. Declarada Repercussão Geral no RE, que aguarda julgamento do paradigma RE 609096.
11.2. Obrigações Legais - Fiscais com a Natureza de Risco de Perda Possível
A Companhia constitui provisão para as causas classificadas como Perda Possível que são consideradas como 
obrigações legais. Em 31 de dezembro de 2019, as principais questões discutidas em Processos Judiciais e 
Administrativos Tributários são: 
(a) Judicial - PIS - Mandado de segurança impetrado com a finalidade de assegurar o direito líquido e certo de 
garantir inaplicabilidade da EC nº 17/1997, no que refere ao PIS, no período de julho de 1997 a fevereiro de 1998, 
considerando o disposto no art. 195, § 6º, da CF, no valor de R$7.749, em 31 de dezembro de 2019, e R$7.599, 
em 2018. Em 05 de dezembro de 2018 ocorreu o trânsito em julgado, onde Recurso Extraordinário reconheceu 
somente anterioridade nonagesimal. Negado provimento ao Recurso Extraordinário da Brasilcap, sendo mantida 
a decisão que declarou o recolhimento do PIS na forma da LC nº 7/70 apenas para o período de julho de 1997 a 
fevereiro de 1998. Em fase de execução do julgado.
(b) Judicial - INSS - Ação declaratória ajuizada, a fim de obter o reconhecimento do seu direito a não aplicação do 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), ante a sua inconstitucionalidade e ilegalidade, bem como o reconhecimento 
do grau de risco inerente a sua atividade como mínimo, correspondente à alíquota de 1% para fins de recolhimento 
da contribuição ao SAT/RAT, no valor de R$ 8.182, em 31 de dezembro de 2019, e R$ 7.671 em 2018. Provimento 
em primeiro grau (1%), que foi reformado em 2ª instância. Recursos Extraordinário e Especial foram inadmitidos. 
Interpusemos Agravos em Recurso Extraordinário e Especial. AgResp 1.430.258 recebido no STJ em 16/01/2019; e
(c) Judicial - CSLL - Mandado de segurança, questionando a majoração da alíquota de 15% para 20%, no valor 
de R$258.089, em 31 de dezembro de 2019, e R$ 219.210, em 2018. Reconhecida somente a anterioridade 
nonagesimal. Interposição de Apelação. Declaração de Repercussão Geral. Aguarda julgamento do paradigma 
RE 578846; e
(d) Administrativo - PIS - Auto de infração lavrado para exigir diferença de PIS apurada no período de janeiro a 
março de 1999, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de mora, no valor de R$1.911, em 31 de dezembro 
de 2019, e R$1.520, em 2018. Cancelada a multa de janeiro e parte do período restante. Recurso Administrativo 
aguarda julgamento.

12. Débitos de Operações com Capitalização 
Débitos de Operações com Capitalização 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Comissões de Corretagem a Pagar .............................................................................. 7.392 1.642

7.392 1.642
Cancelamentos de Títulos de Capitalização ................................................................. 1.243 1.265
Outros Débitos Operacionais ........................................................................................ 1.888 1.435

3.131 2.700
Total (nota explicativa 6) ............................................................................................... 10.523 4.342

13. Contas a pagar
Passivo Circulante 31/12/2019 31/12/2018
Obrigações a Pagar (nota explicativa 6)...................................................................... 22.539 12.248
Fornecedores a Pagar ................................................................................................... 15.203 3.831
Juros sobre Capital Próprio a Pagar ............................................................................. 91 268
Dividendos a Pagar ....................................................................................................... 1.634 2.272
Participações nos Lucros a Pagar ................................................................................. 5.355 5.656
Outras Obrigações a Pagar ........................................................................................... 256 221
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ................................................................. 3.045 2.560
IRRF de Funcionários e Terceiros ................................................................................. 1.315 1.027
INSS e FGTS a recolher................................................................................................ 936 864
Outros Impostos ............................................................................................................ 794 669
Encargos Trabalhistas ................................................................................................ 3.650 3.652
Férias............................................................................................................................. 2.721 2.722
Encargos sobre Férias .................................................................................................. 929 930
Impostos e Contribuições .......................................................................................... 5.261 22.253
Imposto de Renda ......................................................................................................... 963 13.661
Contribuição Social........................................................................................................ 4.298 8.592
Outras Contas a Pagar (nota explicativa 6)................................................................. 36.686 34.714
Taxa de Administração da Carteira................................................................................ 7.011 7.391
Taxa de Performance .................................................................................................... 29.271 27.237
Outras Contas a Pagar .................................................................................................. 404 86
Passivo Não Circulante
Outras Contas a Pagar (nota explicativa 6)................................................................. 276 268
Obrigações Operacionais .............................................................................................. 276 268

14. Provisões Técnicas
Composição e Movimentação das Provisões Técnicas

Provisão Matemática para 
Capitalização (PMC)

Provisão para 
Resgates (PR)

Provisão para Sorteios 
a Realizar (PSR)

Provisão para Sorteios 
a Pagar (PSP)

Provisão Complementar 
de Sorteios (PCS)

Provisão para Distribuição 
de Bônus (PDB) Total

31/12/2017................................................................... 9.251.636 443.987 166.039 15.431 3 75.104 9.952.200

Constituições ............................................................... 4.031.660 - 108.651 123.989 106 12.096 4.276.502

Reversões ................................................................... - - (167.310) - (99) (2.752) (170.161)

Cancelamentos............................................................ (11.908) - (219) - - - (12.127)

Transferências ............................................................. (5.392.567) 5.426.060 - - - (33.493) -

Pagamentos  ............................................................... - (5.406.128) - (126.091) - - (5.532.219)

Atualização monetária ................................................. 519.056 69 6.525 11 - 361 526.022

Atualização monetária Renda Variável ........................ - - - - - 8.889 8.889

Penalidade/Prescrição de Títulos de Capitalização .... - (5.768) - (19) - - (5.787)

31/12/2018................................................................... 8.397.877 458.220 113.686 13.321 10 60.205 9.043.319

Constituições ............................................................... 4.710.256 - 90.354 101.867 78 11.433 4.913.988

Reversões ................................................................... - - (117.149) - (75) (3.300) (120.524)

Cancelamentos............................................................ (16.812) - (237) - - - (17.049)

Transferências ............................................................. (5.890.149) 5.917.984 - - - (27.835) -

Pagamentos  ............................................................... - (5.848.087) - (104.897) - - (5.952.984)

Atualização monetária ................................................. 470.607 201 3.180 18 - 390 474.396

Atualização monetária Renda Variável ........................ - - - - - 12.943 12.943

Penalidade/Prescrição de Títulos de Capitalização .... (3.806) (7.668) - (608) - - (12.082)

31/12/2019................................................................... 7.667.973 520.650 89.834 9.701 13 53.836 8.342.007

15. Patrimônio Líquido
15.1. Capital Social
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é de R$231.264 e 
está representado por 324.000.000 de ações, sendo 216.010.804 ordinárias nominativas (ON) e 107.989.196 
preferenciais nominativas (PN), sem valor nominal. 

Acionistas Ações ON % ON Ações PN % PN Total Ações
% Capital 

Total 
BB Seguros Participações S.A. ............. 107.989.204 49,99 107.989.196 100,00 215.978.400 66,66
Icatu Seguros S.A.................................. 54.010.799 25,00 - - 54.010.799 16,67
Companhia de Seguros Aliança da 
Bahia ..................................................... 51.292.002 23,75 - - 51.292.002 15,83
Acionistas Minoritários........................... 2.718.799 1,26 - - 2.718.799 0,84
Total ...................................................... 216.010.804 100,00 107.989.196 100,00 324.000.000 100,00

15.2. Reservas de Lucros
15.2.1. Reserva Legal
É constituída ao final do exercício social, à razão de 5% sobre o Lucro Líquido de cada exercício até atingir o limite 
de 20% do Capital Social, em conformidade às disposições da Lei das Sociedades por Ações e Estatuto Social. No 
exercício social de 2016 a Companhia atingiu o limite máximo de constituição da Reserva Legal. 
15.2.2. Outras Reservas de Lucros 
São compostas por Reservas Suplementares para futuro aumento de capital, para compensar despesas de 
competência de exercícios anteriores, podendo ter outra destinação, conforme deliberação da Assembleia Geral, 
por proposta do Conselho de Administração. Fica esta reserva limitada ao valor do Capital Social, conforme 
estabelecido no artigo nº 199 da Lei das Sociedades Anônimas.
15.3. Dividendos
15.3.1. Dividendos Creditados e Pagos
Aos acionistas são garantidos estatutariamente dividendos mínimos equivalentes a 25% do Lucro Líquido ajustado 
do exercício em consonância com a legislação em vigor e Política de Gestão de Capital da Companhia. Abaixo 
o demonstrativo dos Dividendos Creditados e Pagos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Dividendos Creditados e Pagos Exercício Data de Pagamento 31/12/2019 31/12/2018
Dividendos Adicionais............................................ 2017 16/02/2018 - 45.477
Dividendos Antecipados ........................................ 2018 06/08/2018 - 27.433
Dividendos Adicionais............................................ 2018 15/02/2019 11.404 -
Dividendos Antecipados ........................................ 2019 06/08/2019 40.747 -
Total ...................................................................... 52.151 72.910

15.4. Juros sobre Capital Próprio
A Lei nº 9.249/1995, através do artigo 9º, instituiu como forma de remuneração do capital próprio das Empresas, 
o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP). Por proposta da Administração foram creditados em 31 de 
dezembro de 2018 o valor de R$20.940, tendo sido contabilizado em despesas financeiras conforme requerido 
pela legislação fiscal. Para efeito destas Demonstrações Financeiras, esses juros foram revertidos do Resultado 
do Exercício e estão sendo apresentados na conta de Lucros Acumulados. Para o exercício 2019, não houve 
pagamento de Juros sobre Capital Próprio.
Em consonância com a distribuição de dividendos, o pagamento de JCP levou em consideração também a Política 
de Gestão de Capital da Companhia.
15.5. Destinação do Resultado do Exercício
Demonstramos abaixo os cálculos da proposta de destinação do resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício ........................................................................................ 100.907 119.554
Proposta de distribuição do Lucro Líquido:
Dividendos Mínimos Obrigatórios (25%) ....................................................................... 25.227 29.889
Dividendos Antecipados:
Dividendos Antecipados referente ao 1º semestre de 2018 .......................................... - (27.433)
Dividendos Antecipados referente ao 1º semestre de 2019 .......................................... (40.747) -
Juros sobre Capital Próprio ........................................................................................... - (20.940)
Total .............................................................................................................................. (40.747) (48.373)
Constituição da Reserva de Lucro ................................................................................ (60.160) (71.181)
Total .............................................................................................................................. (60.160) (71.181)
Lucro Líquido destinado ............................................................................................. (100.907) (119.554)

16. Detalhamento das contas da Demonstração de Resultado
31/12/2019 31/12/2018

Receitas líquidas com Títulos de Capitalização ....................................................... 687.607 590.024
Arrecadação com títulos de capitalização - PU ............................................................. 3.397.243 2.578.190
Arrecadação com títulos de capitalização - PM ............................................................ 1.983.845 2.031.694
Variação da provisão para resgate - PU ........................................................................ (2.930.673) (2.224.067)
Variação da provisão para resgate - PM ....................................................................... (1.762.808) (1.795.793)
Variação das Provisões Técnicas .............................................................................. (21.091) (18.288)
Variação da Provisão Complementar de Sorteios - PU ................................................. (3) (7)
Variação da Provisão para Distribuição de Bônus - PU ................................................ (6.181) (4.351)
Variação da Provisão para Distribuição de Bônus - PM ................................................ (14.907) (13.930)
Resultado com Sorteio ............................................................................................... (74.993) (65.143)
Variação da Provisão para Sorteios - PU ...................................................................... 36.314 68.332
Despesas com Títulos Sorteados - PU ......................................................................... (58.838) (85.901)

31/12/2019 31/12/2018
Variação da Provisão para Sorteios - PM ...................................................................... (9.307) (9.464)
Despesas com Títulos Sorteados - PM ......................................................................... (43.162) (38.110)
Custo de Aquisição ..................................................................................................... (508.006) (378.906)
Corretagem.................................................................................................................... (439.894) (308.079)
Custeamento de Vendas ............................................................................................... (68.112) (70.827)
Outras Receitas e Despesas Operacionais............................................................... 9.844 3.317
Confecção e Postagem de Títulos ................................................................................ (1.254) (1.614)
Receita com Prescrição de Títulos de Capitalização .................................................... 8.254 5.699
Receita com Resgates Antecipados de Títulos ............................................................. 3.806 131
Provisões para Ações Judiciais ..................................................................................... (952) (802)
Outras Receitas/Despesas ............................................................................................ (10) (97)
Despesas Administrativas .......................................................................................... (85.159) (80.684)
Pessoal Próprio ............................................................................................................. (49.512) (47.546)
Prestadores de Serviços ............................................................................................... (21.964) (18.047)
Localização e Funcionamento ....................................................................................... (7.511) (7.847)
Arrendamento Mercantil ................................................................................................ (309) (926)
Publicidade e Propaganda ............................................................................................ (3.421) (3.688)
Publicações ................................................................................................................... (306) (205)
Donativos e Contribuições............................................................................................. (1.661) (2.155)
Diversas......................................................................................................................... (475) (270)
Tributos ........................................................................................................................ (31.525) (27.268)
PIS................................................................................................................................. (4.120) (3.515)
COFINS ......................................................................................................................... (25.355) (21.633)
Taxa de Fiscalização - SUSEP ...................................................................................... (1.882) (1.882)
Outros ............................................................................................................................ (168) (238)
Receitas Financeiras ................................................................................................... 933.149 911.267
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio do Resultado (nota explicativa 5.2) ... 269.988 348.294
Títulos de Renda Fixa - Privados .................................................................................. 18.607 62.841
Titulos de Renda Variável - Ações ................................................................................. 22 14
Quotas de Fundos de Investimento............................................................................... 216.736 266.797
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Fixa - Privados ........................................ 31.846 18.396
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Variável - Ações ...................................... 2.777 246
Títulos Mantidos até o Vencimento (nota explicativa 5.2) ......................................... 562.843 560.493
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................................................................... 562.843 560.493
Títulos Disponíveis para Venda (nota explicativa 5.2) ............................................... 86.754 -
Títulos de Renda Fixa - Públicos................................................................................... 86.754 -
Outras Receitas ........................................................................................................... 13.564 2.480
Outras Receitas ............................................................................................................. 13.564 2.480
Despesas Financeiras ................................................................................................. (740.362) (747.881)
Títulos Mensurados a Valor Justo por Meio do Resultado (nota explicativa 5.2) ... (122.389) (53.362)
Titulos de Renda Variável - Ações ................................................................................. (8.093) (216)
Títulos de Renda Fixa - Privados .................................................................................. (16.397) (7.594)
Quotas de Fundos de Investimento............................................................................... (90.318) (33.268)
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Fixa - Privados ........................................ (4.861) (11.980)
Ajuste ao Valor de Mercado - Títulos Renda Variável - Ações ...................................... (2.720) (304)
Outras Despesas ......................................................................................................... (617.973) (694.519)
Atualização Monetária e Juros das Provisões Técnicas ............................................... (474.322) (526.773)
Taxa de Administração da Carteira................................................................................ (88.439) (96.075)
Taxa de Performance da Carteira.................................................................................. (52.907) (47.801)
Despesas de Juros sobre Capital Próprio ..................................................................... - (20.940)
Outras Despesas Financeiras ....................................................................................... (2.305) (2.930)
Resultado Patrimonial................................................................................................. (22) (22)
Despesas com Imóveis de Renda ................................................................................. (22) (22)
Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes ........................................................... 37 (66)
Resultado na Alienação de Bens do Ativo Permanente ................................................ 37 (66)

17. Transações com Partes Relacionadas 
A Administração identificou como Partes Relacionadas a Companhia de Seguros Aliança da Bahia, Empresas 
integrantes do Grupo Banco do Brasil, Brasilprev, BB Mapfre, Icatu Seguros, Outras Empresas e seus 
Administradores, conforme definições contidas no CPC 05 (R1).
O custo com a remuneração global do Pessoal Chave da Administração está definido no Estatuto Social e os 
valores são reavaliados e aprovados anualmente pela Assembleia Geral. Para o exercício social de 2019 o valor 
autorizado é de R$7.843: 
(a) Diretoria Executiva - Honorários, Gratificações, Participações nos Lucros, Assistência Médica e Outras Despesas; 
(b) Conselho de Administração: Honorários e Assistência Médica; e 
(c) Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal: Honorários. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (Valores expressos em milhares de reais)

As transações com Partes Relacionadas estão demonstradas nos quadros abaixo apresentando os saldos 
patrimoniais e o resultado líquido das referidas operações de forma comparativa.

31/12/2019 31/12/2018
Remuneração do Pessoal Chave 
da Administração Ativo Passivo Receita Despesas Ativo Passivo Receita Despesas
Pessoal Chave da Administração ... 371 772 - (6.183) 405 971 - (6.344)
Honorários e Encargos Sociais .. - - - (5.018) - - - (4.737)
Diretoria Executiva ......................... - - - (2.962) - - - (2.827)
Comitê de Auditoria ........................ - - - (339) - - - (353)
Conselho de Administração ............ - - - (1.364) - - - (1.132)
Conselho Fiscal .............................. - - - (353) - - - (425)
Remuneração Variável ................. 371 772 - (772) 405 971 - (971)
Assistência Médica ...................... - - - (312) - - - (516)
Outros ............................................ - - - (81) - - - (120)

31/12/2019 31/12/2018

Partes Relacionadas
Cate-
goria Ativo Passivo Receita Despesas Ativo Passivo Receita Despesas

a. BB Corretora 
de Seguros e 
Administradora de 
Bens S.A.  ................. Ligada - 6.632 - (378.108) - 907 - (252.838)

b. BB Banco de 
Investimentos S.A.  . Ligada - 36.282 - (141.346) - 34.628 - (143.876)

c. Banco do Brasil 
S.A............................. Ligada 8 3.900 84 (30.436) 1.475 8.319 60.900 (92.024)

d. Votorantim 
Corretora de 
Seguros S.A.  ........... Ligada - 618 - (55.896) - 495 - (49.946)

e. BB TUR Viagens e 
Turismo Ltda  ........... Ligada - - - - - 52 - (493)

f. Brasilveículos
Companhia de 
Seguros  ................... Ligada - - - (7) - - - (12)

g. Brasildental
Operadora
de Planos 
Odontológicos S.A. Ligada - 12 - (27) - - - (28)

h. Brasilprev Seguros 
e Previdência S.A. ... Ligada - - 1 (418) 17 - 4 (194)

i. Companhia de 
Seguros Aliança do 
Brasil ........................ Ligada 4 916 7.350 (5.150) 3 851 7.200 (5.085)

j. Cielo S.A. .................. Ligada - - - - 52 - - -
k. Livelo S.A. ................ Ligada - 3.464 - (10.701) - - - (149)
l. Companhia de 

Seguros Aliança da 
Bahia ......................... Acionista - - - - - - - (3.315)

m. Icatu Seguros S.A. ... Acionista - - - - - - - (3.491)
n. BB Seguros

Participações S.A. ... Acionista - - - - - - - (13.958)
o. BB Tecnologia e 

Serviços S.A............. Ligada 358 - - (5.559) - - - (2.605)
p. Fundação Banco do 

Brasil......................... Outras - - - (57) - 69 - (91)
q. Companhia

Brasileira de 
Soluções e Serviços 
(Alelo) ....................... Ligada - 20 - (391) - - - (304)
Total .......................... 370 51.844 7.435 (628.096) 1.547 45.321 68.104 (568.409)

Abaixo a discriminação da natureza das operações de cada Parte Relacionada:
a. Despesas de Corretagem decorrentes da comercialização de Títulos de Capitalização na rede Banco do Brasil;

b. Despesas Financeiras (taxas de administração e performance) decorrentes da administração da Carteira 
de Investimentos. Os serviços de Gestão dos Ativos Financeiros são realizados pela BB DTVM, empresa 
contratada pelo BB BI;

c. Taxa de serviços de cobrança sobre comercialização de Títulos de Capitalização, despesas de incentivos 
às vendas, despesas com aluguéis de imóveis de uso, receitas com produtos promocionais (Títulos de 
Capitalização Modalidade Incentivo) e despesas bancárias recorrentes;

d. Despesas de corretagem decorrentes da comercialização de Títulos de Capitalização - Modalidade Popular do 
Banco Votorantim;

e. Taxa de serviços cobrada sobre as despesas de viagens e estadias dos funcionários e Administradores;

f. Despesas com seguros de veículos próprios dos  administradores;

g. Despesas com planos odontológicos dos funcionários;

h. Despesas com a Previdência Privada e pecúlio dos funcionários;

i. Despesas com seguros patrimoniais da Companhia e receita com Títulos de Capitalização – Produtos da 
Modalidade  Incentivo (Promoções Comerciais);

j. Receita de venda com Títulos de Capitalização - Produto de Incentivo;

k. Despesas comerciais decorrentes das vendas de Títulos de Capitalização; 

l. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio;

m. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio;

n. Dividendos e Juros sobre Capital Próprio;

o. Despesas com Serviços Prestados de Tecnologia (Data Center);

p. Despesas de doações para o Programa BBEducar; e

q. Despesas para realização de campanhas de vendas.

18. Outros assuntos 
18.1. Cobertura de Seguros
Face à natureza de suas atividades a Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros dos seus bens 
e Responsabilidade Civil dos Administradores em níveis adequados para os riscos envolvidos.

Os ativos da Companhia apresentam-se segurados conforme abaixo:
• Coberturas contratadas para veículos (Colisão, danos materiais, corporais, morais e morte e invalidez) - R$1.302, 

em 31 de dezembro de 2019 e R$1.671, em 2018;

• Coberturas contratadas para Seguro Empresarial (Incêndio, roubo/furto, danos elétricos, equipamentos 
eletrônicos, responsabilidade civil) - R$9.426, em 31 de dezembro de 2019 e R$9.249, em 2018; e

• Coberturas contratadas para Responsabilidade Civil de Administradores e Gestores (Danos ambientais, 
cadastrais, corporais, materiais, morais e de continuidade) - R$70.704, em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

19. Eventos Subsequentes 
Em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração aprovou a proposta da Diretoria 
para pagamento de Dividendos Adicionais no montante de R$33.924, referente a 33,6% do resultado apurado no 
exercício de 2019.

20. Comitê de Auditoria 
De acordo com a Resolução CNSP nº 321/2015, artigo nº 134, item III, o Comitê de Auditoria revisou as 
Demonstrações Financeiras, inclusive as notas explicativas, o Relatório da Administração e o Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios comparativos de 31 de 
dezembro de 2019 e 2018.

O Conselho Fiscal da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
inclusive aquelas conferidas pelos incisos II, III e VII, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76, declara haver procedido 
a análise do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativas ao exercício findo em 31/12/2019, das informações prestadas pela Companhia ao longo do 
exercício, do Relatório dos Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, bem 
como do Relatório do Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A., considerando satisfatório o resultado 
dessa análise. Diante disso, este Conselho Fiscal recomenda ao Conselho de Administração a aprovação das  
correspondentes demonstrações financeiras da Companhia. Manifesta, ainda, seu parecer favorável à proposta 
da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião nesta data, de se efetuar o pagamento de 
dividendos complementares aos acionistas da Companhia à conta de reserva de lucros constituída no exercício 

findo em 31/12/2019, destinando o montante de R$ 33.924.186,31 (trinta e três milhões, novecentos e vinte e 
quatro mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) à razão de R$ 0,104704279 por ação, a ser pago 
na forma da Lei, na data de 14 de fevereiro de 2020, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2020

Giacomo Romeis Hensel Trento Albérico Machado Mascarenhas
Presidente Conselheiro Titular

Márcio Santiago Câmara Alexandre Ribeiro Barbosa
Conselheiro Titular Conselheiro Suplente
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DA BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

Introdução
O Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A., órgão estatutário de assessoramento ao Conselho de 
Administração, atua de forma independente e tem como principais atribuições: revisar, previamente à publicação, 
as demonstrações financeiras, avaliar a efetividade dos controles internos, da auditoria contábil independente e da 
auditoria interna.
Os administradores são responsáveis por elaborar e garantir a integridade das demonstrações financeiras, gerir 
os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela conformidade das atividades às normas legais 
e regulamentares aplicáveis.
A auditoria interna responde pela realização de trabalhos periódicos com foco nos principais riscos a que a 
Companhia está exposta, avaliando, com independência e objetividade, as ações de gerenciamento desses riscos 
e a adequação dos controles internos e da governança. 
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes é responsável pela auditoria das demonstrações financeiras 
da Brasilcap. Avalia, também, a adequação dos procedimentos contábeis e das práticas de divulgação de 
informações nas demonstrações financeiras e a adequação dos controles internos aos riscos suportados pela 
Companhia.
Principais atividades
O Comitê reuniu-se mensalmente, fez diligências e requisitou documentos e informações, promoveu discussões 
internas. Reuniu-se com o Conselho de Administração, com o Conselho Fiscal, com representantes da Diretoria 
Executiva e das áreas Financeira, Controles Internos e Compliance, Riscos Corporativos, Societário, Jurídico, 
Controladoria, Contabilidade, Escritório de Projetos e Governança de TI, Ouvidoria e Produtos. As atividades 
desenvolvidas, registradas em atas e no relatório semestral, cobriram o conjunto de responsabilidades atribuídas 
ao órgão e estão adiante sintetizadas.
Em suas reuniões, o Comitê abordou, em especial, os seguintes assuntos: demonstrações contábeis; controles 
internos e compliance, provisões técnicas, estratégia corporativa; projetos corporativos; conciliação bancária; 
ouvidoria; tecnologia e segurança da informação; demandas judiciais; depósitos judiciais; compras e contratações; 
partes relacionadas; regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e ambiental; auditorias contábil independente e 
interna; acompanhamento das recomendações oriundas de áreas internas e de entidades externas; relacionamento 
com a SUSEP. Nas situações em que identificou necessidade de melhoria, recomendou aprimoramentos. 

Manteve diálogo com a auditoria interna e com a auditoria contábil independente, apreciou seu planejamento 
e acompanhou sua execução, bem como tomou conhecimento dos resultados dos principais trabalhos, suas 

conclusões e recomendações.

Revisou as demonstrações financeiras, inclusive as notas explicativas, o relatório da Administração e o relatório do 
auditor contábil independente sobre as demonstrações financeiras, com o qual discutiu conclusões e apontamentos.
Conclusões

Com base nas atividades desenvolvidas e tendo presente as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua 

atuação, o Comitê de Auditoria considera que:
a) o sistema de controles internos da Companhia é adequado ao porte e à complexidade dos negócios e vem 

merecendo a atenção permanente da Administração;

b) a auditoria interna é efetiva e desempenha suas funções com independência e objetividade. A unidade encontra-se 
em processo de evolução e consolidação;

c) a auditoria contábil independente é efetiva e suas avaliações apoiam a opinião do Comitê sobre a integridade das 

demonstrações financeiras. Não foram identificadas ocorrências que pudessem comprometer sua objetividade 
e independência; 

d) as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Brasilcap Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.

Rio de Janeiro (RJ), 04 de fevereiro de 2020

Ilenor Elemar Zingler
Coordenador

José Fiel Faria Loureiro
Membro Titular

Nilson Martiniano Moreira
Membro Titular

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA 2º SEMESTRE DE 2019

PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES 

Aos Acionistas e Administradores da 

Brasilcap Capitalização S.A.

São Paulo - SP

Escopo da Auditoria

Examinamos as provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo e a solvência da Brasilcap Capitalização 
S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2019, descritos nas notas explicativas integrantes das demonstrações 
financeiras da Companhia, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Responsabilidade da Administração 

A Administração da Brasilcap Capitalização S.A. é responsável pelas provisões técnicas, os demonstrativos do 
capital mínimo e a solvência, elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP e pelos controles internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua 
elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos atuários independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas, os demonstrativos do capital 
mínimo e a solvência, com base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais 
emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas, os demonstrativos 
do capital mínimo e a solvência estão livres de distorção relevante.

Em relação ao aspecto da Solvência, nossa responsabilidade está restrita a adequação dos demonstrativos da 
solvência e do capital mínimo da Companhia e não abrange uma opinião sobre as condições para fazer frente às 
suas obrigações correntes e ainda apresentar uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam 
a sua continuidade no futuro.

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores das provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo e a solvência. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente se

causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para 
o cálculo e elaboração das provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo e a solvência da Companhia 
para planejar procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Brasilcap Capitalização S.A.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião de 
auditoria atuarial.

Opinião

Em nossa opinião, as provisões técnicas, os demonstrativos do capital mínimo e a solvência,  acima referidos da 
Brasilcap Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2019 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, 
de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Outros assuntos

No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante 
nos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos 
de auditoria sobre as bases de dados fornecidas pela Companhia e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com 
base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos trabalhos 
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes do escopo definido 
no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados 
procedimentos, com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses 
dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com 
aqueles encaminhados à Susep por meio dos respectivos Formulários de Informações Periódicas, para o exercício 
auditado, em seus aspectos mais relevantes. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Consultores Ltda.
CNPJ: 02.189.924/0001-03 - CIBA 45

João Batista da Costa Pinto
MIBA 944
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da 
Brasilcap Capitalização S.A. 
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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 Brasilcap Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
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 - CFC, 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
Informações financeiras comparativas
Os valores correspondentes às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram 
relatório, sem ressalvas, datado de 5 de fevereiro de 2019.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
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 entidades supervisionadas pela SUSEP, 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 e 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 detecta 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 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 a 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.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras 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 controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Roberto Paulo Kenedi
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ CRC nº 1 RJ 081401/O-5

BALANÇO SOCIAL ANUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

 1 - Base de Cálculo 2019 Valor (Mil reais) 2019 Valor (Mil reais)
 Receita Líquida (RL) 687.607 590.024
 Resultado Operacional (RO) 169.442 186.416
 Folha de Pagamento Bruta (FPB) 24.281 24.488
 2 - Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL
 Alimentação 3.484 14,35% 0,51% 3.386 13,83% 0,57%
 Encargos Sociais Compulsórios 8.942 36,83% 1,30% 8.782 35,86% 1,49%
 Previdência Privada 530 2,18% 0,08% 305 1,25% 0,05%
 Saúde 5.251 21,63% 0,76% 5.495 22,44% 0,93%
 Segurança e Medicina no Trabalho 27 0,11% 0,00% 25 0,10% 0,00%
 Educação 34 0,14% 0,00% 30 0,12% 0,01%
 Cultura 1 0,00% 0,00% 4 0,02% 0,00%
 Capacitação e Desenvolvimento Profissional 119 0,49% 0,02% 115 0,47% 0,02%
 Creches ou Auxílio-Creche 141 0,58% 0,02% 160 0,65% 0,03%
 Participação nos Lucros ou Resultados 5.341 22,00% 0,78% 5.632 23,00% 0,95%
 Outros 665 2,74% 0,10% 550 2,25% 0,09%
 Total - Indicadores Sociais Internos 24.535 101,04% 3,57% 24.484 99,98% 4,15%
 3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
 Educação 217 0,13% 0,03% 273 0,15% 0,05%
 Cultura 1.040 0,61% 0,15% 1.093 0,59% 0,19%
 Saúde e Saneamento 651 0,38% 0,09% 819 0,44% 0,14%
 Esporte 217 0,13% 0,03% 273 0,15% 0,05%
 Outros 301 0,18% 0,04% 520 0,28% 0,09%
 Total das Contribuições para a Sociedade 2.426 1,43% 0,35% 2.978 1,60% 0,50%
 Tributos (excluídos Encargos Sociais) 91.105 53,77% 13,25% 110.818 59,45% 18,78%
 Total - Indicadores Sociais Externos 91.105 53,77% 13,25% 110.818 59,45% 18,78%
 4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL
 Investimentos relacionados com a Produção/Operação da Empresa 11 0,01% 0,00% 19 0,01% 0,00%
 Total dos Investimentos em Meio Ambiente 11 0,01% 0,00% 19 0,01% 0,00%
 Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o consumo em
 geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa (**)

( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50% 

( ) cumpre de 51 a 75%
(X) cumpre de 76 a 100%

 (X) não possui metas
 ( ) cumpre de 0 a 50% 

( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 76 a 100%

 5 - Indicadores do Corpo Funcional 2019 2018
 Nº de Empregados(as) ao Final do Exercício 220 215
 Nº de Admissões durante o Exercício 29 19
 Nº de Empregados(as) Terceirizados(as) 466 425
 Nº de Estagiários(as) 8 6
 Nº de Empregados(as) acima de 45 anos 80 73
 Nº de Mulheres que Trabalham na Empresa 104 108
 % de Cargos de Chefia ocupados por Mulheres 41% 47%
 Nº de Negros(as) que Trabalham na Empresa 42 47
 % de Cargos de Chefia ocupados por Negros(as) 12,0% 12,0%
 Nº de Portadores(as) de Deficiência ou Necessidades Especiais 8 7
 6 - Informações relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial 2019 Metas 2020
 Relação entre a Maior e a Menor Remuneração na Empresa 26,37 26,37
 Número Total de Acidentes de Trabalho 1 0

 Os Projetos Sociais e Ambientais desenvolvidos pela Empresa foram definidos por: ( ) direção (X) direção
e gerências

( ) todos(as)
empregados(as) ( ) direção (X) direção

e gerências
( ) todos(as)

 empregados(as)

 Os Padrões de Segurança e Salubridade no Ambiente de Trabalho foram definidos por: ( ) direção e
gerências

( ) todos(as)
 empregados(as)

(X) todos(as)
+ Cipa

( ) direção
e gerências

( ) todos(as)
empregados(as)

(X) todos(as)
+ Cipa

 Quanto à Liberdade Sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna
 dos(as) trabalhadores(as), a empresa: ( ) não se envolve (X) segue as

normas da OIT
( ) incentiva e
segue a OIT

( ) não se
envolve

(X) segue as
normas da OIT

( ) incentiva
e segue a OIT

 A Previdência Privada contempla: ( ) direção ( ) direção
e gerências

(X) todos(as) 
empregados(as) ( ) direção ( ) direção

e gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)

 A Participação dos Lucros ou Resultados contempla: ( ) direção ( ) direção
e gerências

(X) todos(as) 
empregados(as) ( ) direção ( ) direção

e gerências
(X) todos(as) 

empregados(as)
 Na seleção dos Fornecedores, os mesmos Padrões Éticos e de Responsabilidade Social
 e Ambiental adotados pela Empresa:

( ) não são 
considerados ( ) são sugeridos (X) são exigidos ( ) não são

considerados ( ) são sugeridos (X) são exigidos

 Quanto à Participação de Empregados(as) em Programas de Trabalho Voluntário, a empresa: ( ) não se envolve ( ) apóia (X) organiza
e incentiva

( ) não se
envolve ( ) apóia (X) organiza e 

incentiva

 Número Total de Reclamações e Críticas de Consumidores(as): na empresa
16.290

no Procon
20

na Justiça
126

na empresa
16.290

no Procon
20

na Justiça
120

 % de Reclamações e Críticas Atendidas ou Solucionadas: na empresa
98%

no Procon
100%

na Justiça
30,1%

na empresa (*)
100%

no Procon
92%

na Justiça
3%

 Valor Adicionado Total a Distribuir (em mil R$): Em 2019: 252.735 Em 2018: 283.959
 Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 100,00% 100,00%
 Governo 37,50% 38,51%
 Colaboradores 21,70% 18,73%
 Acionistas 16,12% 17,04%
 Terceiros 0,88% 0,65%
 Retido 23,80% 25,07%
 7 - Outras Informações

(*) Considerando melhorias nos processos de atendimento. (**) Para contribuir com as questões ambientais, a Companhia promove por meio do seu Programa de Meio Ambiente várias ações. Em 2019, além do Dia Cap (mutirão 
de limpeza, conscientização no uso dos recursos materiais), campanha de impressão consciente entre outros, os colaboradores foram motivados a participar do projeto “Rodando com Tampinhas”, depositando tampinhas de 
garrafas pets nos tambores espalhados pela empresa. Foram arrecadados de junho até novembro mais de 100kg de tampinhas que serão reutilizadas na confeccção de cadeiras de rodas para pessoas carentes. 1- Brasilcap
Capitalização  S/A - CNPJ: 15.138.043/0001-05 - Setor econômico: Seguro, Previdência e Capitalização - Rio de Janeiro - RJ; 2- Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Denis dos Santos Morais - Telefone: (21) 
3804-2271 - email: rsa@brasilcap.com.br; 3- Esta empresa não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com 
corrupção; 4- Nossa empresa valoriza e respeita a diversidade interna e externamente; 5- Este balanço social segue o modelo sugerido pelo IBASE; 6 - O relatório Informações de Natureza Social e Ambiental foi objeto de revisão 
de Auditoria Independente, conforme estabelecido na Resolucão do Conselho Federal de Contabilidade - nº 1003/04; 7 - Contador: Jairton Cardoso Guimarães CRC-RJ 077462/O-4.

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE O BALANÇO SOCIAL 

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da 
Brasilcap Capitalização S.A.
Introdução
Fomos contratados pela Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) para apresentar nosso relatório de asseguração 
limitada sobre a compilação das informações contábeis divulgadas no Balanço Social da Companhia, relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Responsabilidade da Administração da Companhia
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações 
divulgadas no Balanço Social, que foram elaboradas de acordo com o modelo do iBase (Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é expressar uma conclusão sobre as informações contábeis constantes do Balanço Social 
com base no trabalho de asseguração limitada, conduzido de acordo com o Comunicado Técnico (CT) 07/2012, 
aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e elaborado com base na norma brasileira NBC TO 
3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo CFC, que é equivalente à norma 
internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores - IFAC, aplicáveis às informações 
não históricas. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência 
e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações constantes do 
Balanço Social, tomadas em conjunto, estejam livres de distorções relevantes.
Um trabalho de asseguração limitada, conduzido de acordo com a norma brasileira NBC TO 3000 (ISAE 3000), 
consiste, principalmente, em indagações à Administração da Companhia e a outros profissionais da Companhia 
que estão envolvidos na elaboração das informações constantes do Balanço Social, assim como pela aplicação de 
procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre 
essas informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de 
procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o levem a acreditar 
que as informações constantes do Balanço Social, tomadas em conjunto, podem apresentar distorções relevantes.
Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e à 
apresentação das informações constantes do Balanço Social e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa 
consideração sobre áreas nas quais distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreendem:
(a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas 

e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações 
constantes do Balanço Social da Companhia.
(b) Confronto dos indicadores de natureza contábil com as demonstrações contábeis e/ou registros contábeis.
Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão 
na forma limitada.
Alcance e limitações
Os procedimentos aplicados em um trabalho de asseguração limitada são substancialmente menos extensos 
do que aqueles aplicados em um trabalho de asseguração, que tem por objetivo emitir uma opinião sobre as 
informações constantes do Balanço Social.
Consequentemente, não nos possibilitam obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos 
que seriam identificados em um trabalho de asseguração, que tem por objetivo emitir uma opinião. Caso tivéssemos 
executado um trabalho com objetivo de emitir uma opinião, poderíamos ter identificado outros assuntos e eventuais 
distorções que podem existir nas informações constantes do Balanço Social. Dessa forma, não expressamos uma
opinião sobre essas informações.
Adicionalmente, não realizamos nenhum trabalho em dados não contábeis constantes do Balanço Social.
Outros assuntos
Os valores correspondentes ao Balanço Social referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
apresentados para fins de comparação, foram objetos de relatório de asseguração limitada, emitido por outros 
auditores independentes, sem ressalvas, datado de 5 de fevereiro de 2019.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, não chegou nada ao nosso conhecimento 
que nos leve a acreditar que as informações contábeis constantes do Balanço Social da Companhia, relativo ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo 
com o modelo proposto pelo iBase e com os registros e arquivos que serviram de base para sua preparação.

Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Roberto Paulo Kenedi
Auditores Independentes Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ CRC nº 1 RJ 081401/O-5




